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 اشارات
 
ف يقترح ليا شكاًل، وليس ىناؾ نموذج أليس لمقصة شكؿ ثابت، وال ثمة مف يستطيع ) 

، فكؿ كاتب يقترح ليا شكاًل، ولف يكوف ي عدـ تجاوزه أو المساس بمكوناتوأعمى ينبغ
 (.شكاؿ نيائياً أي شكؿ مف تمؾ األ

 محمود جنداري
 
 .(يف يبدأ اآلخرأنتمي جنس ما ، و يف يأف يقوؿ أال أحد يمكنو ) 
 

 لورد  كيمس
 
تتجو بقوة  -قطيعة عنيفة  –ف القطيعة الجديدة في القصة العراقية أيجب االعتراؼ ب) 
 .(ورا  الواقعيةختالؼ مع السائد القصصي نحو  ماورا  القص ، ومااال
  

 عباس عبد جاسم
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 مقدمة
  

 
 

        
 

( وضعُت في طيعة الجديدة في القصة العراقيةجماليات الق) عفالكتابة عند          
كثير مف ُكّتاب القصة والنص، والقرا  الذيف ييتموف بطبيعة التحّوؿ الخطة ىذا الكتاب 
انساؽ الكتابة الجديدة لمقص، ولكف ما كاف ييمني ىو تسجيؿ بد  الذي حدث في 

، وما آلت إليو مف جماليات جديدة في القصة العراقية، وال يعنيني ما آؿ اليو  القطيعة
 كتاب القصة أو النص، وما بمغو منجز كؿ منيـ.

   ] مفيػػػػـو ف يؤّسػػػػس لمفيػػػػـو جديػػػػد ىػػػػوأختػػػػار ىػػػػذا الكتػػػػاب إ –ىػػػػذا المنطمػػػػؽ مػػػػف 
اسػتجابة لفيػـ القطػائع وتعاقبيػا،  -كثػر المفػاىيـأبوصػفو  –عة [ في القصػة العراقيػة القطي

 وأكثر تمثاًل لفكرة ) قطع السياؽ ووصمو ( بصيغة كسر النمط بنمط آخر والخروج عميو.
     ليذا بدأُت بتحديد بد  القطيعة الجديدة، ثـ بحثُت جماليات ىذه القطيعة لدى  

( بوصفيا جماليات ناتجة عف قطيعة الذيف ظيروا خالؿ الحرب/ الحصار الكّتاب)
عنيفة في سياؽ تطور القصة العراقية، وخاصة انيا تتجو بقوة االختالؼ مع  السائد 

 القصصي نحو  
 

 ما وراء القص 
 ما وراء الواقعية 

الماىية  قد تعّرض الى تغيير جذري في –وىنا يجب االعتراؼ باف مفيـو القص والواقع 
/ مغايرة لطبيعة القص مف  والوظيفة والشكؿ، وخاصة بعد اف دخؿ القص في مغامرة

جية، وبعد اف تحوؿ الواقع مف فرضية الى بنية، ومف بنية الى نسؽ مف غير مركز وال 
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نياية مف جية اخرى، فانشغمت الكتابة الجديدة بالقضايا الماورا  قصصية كرد فعؿ عمى 
ي لـ تعد تمتمؾ مف عناصر القوة والتحدي والبقا  ما يجعميا متجددة طبيعة الواقعية الت

مع قوانيف التحّوؿ في النظـ واالنساؽ االدبية والمعرفية، واالستجابة لمتغّيرات العالـ 
 الجديدة.

/ خطػاب الصػمت / النصوصية / االحساس بالالنياية/انتصاص الػنصف ) االركولوجيا إ
لمػػدارات النصػػّية، جماليػػات القطيعػػة الجديػػدة عمػػى مسػػتوى ا( مػػف اىػػـ ازيػػا الالشػػعورت/ فن

الػػػربط  / الشػػػكؿ المفتػػػوح / الكتابػػػة والمحػػػو/ البتػػػر والقطػػػع /) التشػػػّظي واالنتشػػػاركمػػػا اف
ىػـ سػمات ىػذه القطيعػة عمػى مسػتويات البنيػات أالمنقوط ( مػف والجمع / البياض والفراغ 

ىػػػـ المعطيػػػات التػػػي تطرحيػػػا أ( مػػػف التعدّديػػػة ( أي ) تعػػػدد بنيػػػة الػػػنصالنصػػػية، ولعػػػؿ ) 
 الكتابة الجديدة لمقص .

اليمكػػف ألي مػػنيد نقػػدي  –زا  ىػػذه المنظومػػة المعرفيػػة مػػف جماليػػات القطيعػػة الجديػػدة ا  و 
اف يستوعب جماليات ىذه القطيعة ، ليذا كػاف البػد لػي اف أدفػع  –مف دوف نظاـ معرفي 
( نحػو مسػتوى جديػد مػف المعرفػة ، خػرآ فؽأأتو في كتابي ) الكتابة بػبآلية التأويؿ الذي بد

       سػػػػياؽ القػػػػص خػػػػالؿ  الػػػػذي حػػػػدث فػػػػيسػػػػباب المحّركػػػػة والدافعػػػػة لمتحػػػػّوؿ أي معرفػػػػة اال
فػػػػي صػػػػياغة التشػػػػّكالت الذاتيػػػػة المحظػػػػة ( ومػػػػدى تػػػػأثير قػػػػانوف ىػػػػذه الحصػػػػارالحػػػػرب / )

ومػػػدى تػػػأثير فعػػػؿ المثاقفػػػة النػػػاجـ عػػػف الفضػػػا ات المعرفيػػػة  ، بجماليػػػات الحػػػرب نفسػػػيا
 الوافدة في صياغة التشّكالت المعرفية لجماليات ىذه الكتابة.

المعنػى والمػدلوؿ( حاولت االنتقاؿ مف استراتيجية ) () ومع ما ينبغي لي مف تواضع شديد
الالت حافػة ، أي الى تأويػؿ جماليػات الكتابػة نفسػيا ، وذلػؾ بفػؾ الشػفرات المخفّيػة الػى د
 التاويؿ الذي يفيـ الظاىرة ، ويؤّسس ليذا الفيـ في آلية االشتغاؿ.  

سػس نقديػة ، فانػو ال ُيعنػى بأحكػاـ القيمػة أوعمى الرغـ مف اف ىذا التأويػؿ يتحػّرؾ فػوؽ   
عند مقتضيات الضرورة القصوى، ألنو يقـو أصػاًل بوظيفػة  الوصفية والمعيارية النقدية إالّ 

 لنص أو الظاىرة مف خالؿ موقعيا في السياؽ الذي يحيط بيا ويشتمؿ عمييا.استنطاؽ ا
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( ال يؤّرخ لمرحمة ) الحرب/ الحصار –وينبغي توجيو عناية القارئ الى اف كتابي ىذا 
في القصة العراقية ، كما ال يؤّرخ لمرحمة القصة العراقية في ) الحرب/ الحصار( ، ومف 

حدث مف تحّوؿ في سياؽ القص ، وكيؼ صاغت جماليات  ىـ ُكّتابيا ؟ وانما ُيعنى بما
التشكالت الذاتية والمعرفية لجماليات  –ا، والفضا ات المعرفية في العالـالحرب في بالدن

 القطيعة الجديدة في القصة العراقية . 
                                                     

 عبد جاسمعباس                                
                                                                0220 -بغداد/ أيمول 
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 جماليات القطيعة في القصة العراقية
 مفيـو القطيعة الجديدة

 
 
 
 
 

 فكرة القطيعة
خر، وال يمكف اف تحدث آبكسر النمط بنمط  –ع السياؽتنبني القطيعة عمى فكرة قط

 –نماط االدبية، مما يستدعي ىذا التحّوؿ القطيعة بدوف تحوؿ حاسـ في طبيعة األ
كالتحّوؿ مف نمط الى  –انبثاؽ نمط جديد يتجوىر بحركتو ويتسـ بو كانعكاس وفعؿ لو 

يؿ يتـ مف خالؿ االبداع المتخراقية، ألف القص ابداع متخّيؿ، و)اخر في القصة الع
 (. ٖ( )القطائع وتعاقبيا

( فاف كسر النمط وانتياكو ٖ()لية تعني كّيفية ) تكييؼ المنطوؽانت الوظيفة الجماف كا  و 
[ ضروري لجمالية ىذه الوظيفة في قطع السياؽ ووصمو في آف واحد، ليذا نالحظ  ُأس ]

ع في سياؽ القص بأف فكرة القطيعة تنبثؽ دائمًا مف االحساس بضرورة ِإحداث القط
( بالمعنى الظاىراتي ِلما ىو ينفصؿ عنو )الوصؿ لقطع( مف حيثابصيغة يتصؿ فيو )

 –)منفصؿ/ متصؿ( بالسياؽ التعاقبي، وخاصة اف ِإختالؼ االفكار وتغاير الحساسيات 
 ىي التي تؤّسس لفكرة ىذه القطيعة.

نالحظ قطيعة ) جديدة / عنيفة ( عمى مستويات متعّددة مف  -وفي سياؽ القصة العراقية
اقيا ننا سُنعنى بسيإ، فف كاف البد مف تسجيؿ بد  القطيعةسرد، واالشكؿ والمغة والرؤيا وال

فما نوع وطبيعة وحجـ ىذه القطيعة ؟ وما ىي لذا ؛ المفصمي وليس بتطورىا الخطي
 الجماليات الناتجة عنيا ؟ .
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 ( في سياؽ القصة العراقية_ىو ِإختالؼيفةعنقطيعة)جديدة/ -ف مايجعؿ ىذه القطيعة إ
ة ، فمنيـ مف ينتمي الى الستينات، ومنيـ مف ُكّتابيا مف حيث تشّكالتيـ الذاتية والمعرفي

مف ولكف ىؤال  الُكّتاب إئتمفوا ، ومنيـ مف تشّكؿ في ظؿ الحصار ، طمع وسط الحرب
حيث التوجو بقوة االختالؼ نحو قطع سياؽ القص والخروج عمى السائد القصصي 

 . بصيغة االبتدا  والتأسيس
وعمى الرغـ مف ىذا االختالؼ واالئتالؼ بيف ُكّتاب ىذه القطيعة مف حيث الفجوات 

د مف الفصؿ والتمييز الزمنية والقصصية، فانيـ ينتموف الى فضا  تداولي واحد، ليذا الب
( لغرض اجرائي فقط، بؿ ولغرض تحديد إتجاه حركة القطيعة التي قاـ بيا بينيـ )ال
( خاصة، وما نتد عنيا مف جماليات ) الحرب/ الحصارلذيف ظيروا خالؿالُكّتاب ا
 جديدة.

لعؿ أوؿ مف تنّبو الى ) محاولة زعزعة االيماف المطمؽ بثبات االشكاؿ االدبية وتواتر 
( الرؤيا والسردتطورىا التقميدي وصواًل الى تشغيؿ المفاصؿ المعّطمة في التاريخ والمغة و 

رأى أيضًا بأف ) ليس لمقصة شكؿ ثابت  ( ىو القاص الراحؿ محمود وجنداري، فقدٖ)
وال ثمة مف يستطيع اف يقترح ليا شكاًل، وليس ىناؾ نموذج أعمى ينبغي عدـ تجاوزه أو 
المساس بمكوناتو، فكؿ كاتب يقترح ليا شكاًل، ولف يكوف أي شكؿ مف تمؾ األشكاؿ 

و االدبي ( س( ولكف أوؿ ناقد توّجس خيفة مف ) مخاطر إخراج القص مف جنٗنيائيًا ( )
 (.٘)ىو الناقد فاضؿ ثامر

 األشكاؿ ( في القصة ىو محمد خضير، فقد رأى في  ذوؿ قاص كاف مع ) تنافأولعؿ 
تصاليا) تحّوالت  د أحمد خمؼ في مقترح ( فيما وجٙ( )أشكاليا خاصية إنقطاعيا وا 
الجدة حيازتيا ) امتياز مضاؼ الى  - بما ال يقاؿ في الحكاية( ) القوؿأمبرتو إيكو

( وجياد مجيد كذلؾ تمّسؾ مع أحمد خمؼ بالعنصر الحكائي ٚ( )والطرافة في القوؿ
( التي قاـ مف الخروقات الجديدة )المستمرة بوصفو آخر بنية تحمي السياج القصصي

خر، أما آ( كما سنرى في سياؽ ار/ الحصب الذيف ظيروا خالؿ) الحربتاّ الكُ بيا بعض 
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ند نقطة التماس بيف التمّسؾ بالقص كإطار سردي، لطفية الدليمي، فقد تمركزت ع
 والنص كفضا  مفتوح، حتى بعد أف تساقطت الجدراف الفاصمة بيف االجناس االدبية.

منيا  األشكاؿ المعرفية  –نبية دافعة ومحّركة ليذه القطيعةوثمة مؤثرات أج 
ض لجماعة ) تيؿ لبورخس المتخّيمة/ الرؤى الخارقة لمدف كالفينو الالمرئية/ النص الغام

 كيؿ ( . –
أما الُكّتاب الذيف ظيروا خالؿ ) الحرب / الحصار ( فقد إتجيوا صوب ] األنا [  

 –والتمرد عمى قوانيف السرد في تمثيؿ الواقع، ليذا جا ت الكتابة الجديدة لمقص عندىـ 
الواقعية  أكثر استجابة لممتغيرات الجديدة في بالدنا، وفي العالـ، وخاصة بعد اف إنحّمت

الى واقعية إحتمالية ال تتمتع بوجود واقعي بالمعنى االنطولوجي، بؿ تكشؼ عف مستوى 
جديد مف المعرفة، ليذا كسروا سياؽ القص، وسياؽ الواقع كذلؾ عمى نحو مفاِرؽ 

 وموازي لمُكّتاب الذيف إشتغموا معيـ في فضا  تداولي واحد، وذلؾ لسببيف 
وصفيا مصدر سمات الكتابة الجديدة ، كالتشظي ب –اوليما   جماليات الحرب -

 واالنتشار.والتذّرر 
بوصفيا مصدر خواص الكتابة الجديدة،  -ثانييما   فضا ات العالـ المعرفية -

 كالتعّددية والكتابة النصوصية.
 ويمكف اف نتحسس في ىذه القطيعة نزعتيف متغايرتيف  

 النص بوصفه كتابة مفتوحة •
كيؾ عالقات المغة، والمعب بالشكؿ المفتوح، وتيشيـ الحدث، وتفوفييا نالحظ تشظية 
ويـ الزماف والمكاف عمى سطوح مترجرجة عبر سيؿ عالنسيد، وت البنية، وتقطيع أواصر

 جارؼ مف المغة، وجنوف الفكرة، ونثرنة خاليا السرد.
وينتمي الى ىذه النزعة  جابر خميفة جابر/ محمد السمطاف/ يعرب السالـ/ فاضؿ  

 عبد اهلل القيسي/ اسماعيؿ ابراىيـ عبد/ اسماعيؿ عيسى.
 القص بوصفه بنية اطارية لمنص •
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وفييا نالحظ شعرنة السرد ، وانتصاص القص ، واالستقصا  االركولوجي برؤية جديدة ، 
 ، وخطاب الصمت .نتازيا الالشعوروتفكيؾ المروي الشفاىي والمدّوف ، وف
اىيـ كاظـ/ لؤي حمزة عباس/ نزار عبد الستار/ سعد وينتمي الى ىذه النزعة  فيصؿ ابر 

محمد رحيـ/ حسف كريـ عاتي/ صالح زنَكنة/ قصي الخفاجي/ محمد عمواف جبر/ سعد 
 الصالحي.

يتمركز كؿ مف وارد بدر السالـ، وعبد الستار البيضاني، فاالوؿ  –وفي ىاتيف النزعتيف 
عمى خطاب الصمت بكيفية  صاغ الدليؿ النظري آلركولوجيا القص، والثاني اشتغؿ

 جديدة يتشبث بيا مدلوؿ القص بكتمة الصمت.
ف إلـ تخرجا عمى منطقية السرد، ف –نت ميسموف ىادي، وذكرى محمد نادرواف كا

االولى اكثر احساسية بالقصة التي غاب فييا المنطؽ عف الواقع، والثانية اكثر إحساسية 
 بػ ) فكرة الغياب ( المحسوس في القصة.

محمد االحمد، فقد بدأ مف حيث انتيت قصصو بحساسية النص المتمرد عمى أما  
 حدود القصة. 

واف كاف التشظي واالنتشار مف أىـ السمات القارة ِلما بعد الحداثة، فكيؼ إتسمت الكتابة 
 الجديدة بيذه السمات؟.

ارة ِلما بعد الحداثة، يجب االعتراؼ باف التشظي واالنتشار مف أىـ السمات الق 
مع الفضا ات المعرفية الوافدة مع النص، والنصوصية، واألثر، التي وصمت 

واالختالؼ، والمغايرة، ولكف ألـ يكف ) التشظي ( مف جماليات الحرب في بالدنا؟/ ألـ 
يكف ) االنقساـ ( مف سمات العالـ الجديد المنقسـ عمى نفسو مف حولنا؟. ىذا ما سنراه 

 في سياؽ آخر. 
( إتجيوا ظيروا خالؿ) الحرب/ الحصاراف اغمب الُكّتاب الذيف  –نا ولكف ما يعنينا ى

بقوة التوّجو نحو كسر سياؽ القص بالخروج عمى واقعية السرد في تمثيؿ الواقع بحساسية 
 مثيرة لمشؾ والتساؤؿ واالستفياـ.



 11 

وميما تعّددت جماليات القطيعة، فيي ذات طبيعة استثنائية في سياؽ تطور  
، ليس ألّف ليذه القطيعة أكثر مف جمالية فقط، وانما ألف ُكّتاب ىذه القصة العراقية

 القطيعة تمقفوا شفرات التحّوؿ في الكتابة الجديدة بحساسية جديدة أيضًا.
 إحاالت  •
/ الكتابة لغز وااللتزاـ اقتناع فردي/ حاوره محمد برادة وجونيا داياف/ جاف دوفينيو (ٔ)

 . ٖٜ/ صٕٓٓٓاكتوبر/  (ٚٔمجمة الثقافة المغربية/ ع )
توماس جي. ونر/ نظرية االنواع البنيوية والسيمائية/ ت  كاظـ سعد الديف/  (ٕ)

 . ٕٚ/ صٜٜٚٔ( السنة الثامنة عشرة/ ٗ،ٖمجمة الثقافة االجنبية/ ع)
محمود جنداري/ دخاف العصور متبوع بقاطرة جنداري/ حاوره  رعد فاضؿ/ مجمة  (ٖ)

 . ٕٚ/ صٖٜٜٔ( أيموؿ/ ٙٔاسفار/ ع)
 محمود جنداري/ مرجع سابؽ/ الصفحة نفسيا. (ٗ)
لعؿ أوؿ قاص توّجس خيفة مف البنى السردية المغايرة ىو محمود عبد الوىاب،  (٘)

وذلؾ إثر توّجس الناقد فاضؿ ثامر/ ينظر  محمود عبد الوىاب/ مأزؽ البنى السردية 
 . ٕٗ-ٔٗ/ صٖٜٜٔشباط/ – ٕ( ؾٕ،ٔالمغايرة/ مجمة االقالـ/ ع)

محمد خضير/ مف ليؿ المرفأ.. الى عرض البحر/ مجمة االقالـ/ مرجع سابؽ/  (ٙ)
 . ٖٛص
 أحمد خمؼ/ في التجريب القصصي/ مجمة الموقؼ الثقافي. (ٚ)
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 في القصة العراقية ُكتّاب القطيعة الجديدة
 مدخؿ تفريعي

 
 
 
 
 
 

عالـ القصة، ظير ُكّتاب ينتموف ليذا العالـ بتشّكالت ذاتية، وفضا ات في          
صاغتيا جممة مف التحّوالت الحاسمة في النظـ واالنساؽ االدبية، ولعؿ  –معرفية 

كانت المحّرؾ االساسي إلكتشاؼ بنى وحيوات  -الحرب، وما حممتو مف فيض الوعي
 راقية.كفيمة بإحداث قطيعة جديدة في القصة الع –جديدة 
وعمى الرغـ مف اف الكتابة عند ىؤال  الُكّتاب تشّكؿ مركز مدار حركة الواقع،  

فيي تنتمي الى جدؿ االنساف والواقع والعالـ بإحساسية جديدة، ألف البياض، وحتى 
 الفراغ المنقوط فييا ىو مرّكب مف االحساسات.

قطيعة )عنيفة(  -ف القطيعة الجديدة في القصة العراقيةأليذا يجب االعتراؼ ب 
ألنيا قامت بخروقات حادة لواقعية السرد، حتى تمركزت في منطقة ما ورا  السرد في 
تمثيؿ الواقع، ولعّؿ مف أىـ االسباب المحّركة/ الدافعة ليا في قطع سياؽ القص بسياؽ 

 جديد  
جماليات الحرب في بالدنا، وما نتد عنيا مف سمات جديدة لمكتابة؛ كالتشظي  •

 ار/ االثر والمحو/ البياض والفراغ المنقوط/ الشكؿ المفتوح .واالنتش
فضا ات المعرفة في العالـ ، وما نتد عنيا مف انساؽ جديدة لمكتابة ، كالمرئي  •

 والالمرئي/ آركولوجيا المعرفة / الجامع النصي/ القرا ة والتمقي.
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صة العراقية، فما إنبنت عمى مجموعة مف القطيعات في الق -واف كانت القطيعة الجديدة
 ىي جماليات ىذه القطيعة ؟ 

ي والمعرفي البد مف فحص منظومة الخطاب الذات –بغية فيـ جماليات القطيعة الجديدة 
أي كيؼ صاغت جماليات الحرب تشكالتيـ الذاتية بإحساسية  لُكّتاب ىذه القطيعة،

 جديدة، وكيؼ صاغت االنساؽ الجديدة فضا اتيـ المعرفية في الكتابة؟.
 سنكتفي بالمعاينة الجمالية ليذه العّينات 

 في الضحى كبر ابراىيـ فصار صبيًا/ 
 عند الظير إرتدى بزتو الكاكية/     
 في المسا  اتقف استخداـ عدة الحرب     
 (ٔفيصؿ ابراىيـ كاظـ )     

 عف خوذة سمتيا الحرب]…[ سأحدثكـ عف لؤي  
 (ٕلؤي حمزة عباس )    

 وتركتيا لحربجئتيا مف حرب،  
 (ٖنزار عبد الستار )    

       كانت خوذتو العزيزة قد ذىبت معو الى كؿ الجيات، توّسدت معو الرمؿ والثمد  
لتحفت معو الظالـ المبّطف بالخوؼ.      والطيف وا 
 (ٗناظـ مزىر )    

 خر؟/ أـ ىي الحرب بّدلت طبيعة االشيا .َمف مّنا خاف اآل 
 (٘)سعد محمد رحيـ     

 مف يمممـ ما تشظى في داخمنا؟ 
 (ٙإرادة الجبوري )    

 أسفؿ الحرب 
 (ٚسعدوف جابر البيضاني )   
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في ىذه العّينات تتقاطع مفردات الذات مع جماليات الحرب بحساسية شّفافة، وكأف ىذه 
المفردات )عّدة/ خوذة/ حرب/ الموت/ خاَف/ ما تشظى/ أسفؿ الحرب( كائنات شخصية 

( فجمع لسالـ أوؿ مف تمقؼ ) فكرة التشظيف شظايا الحرب، ولعؿ وارد بدر امرّكبة م
) يعرب السالـ قـو بعض الُكّتاب االخريف وخاصة شظايا الحرب في بؤرة واحدة قبؿ اف ي

 ( بتفجير ىذه البؤرة في الكتابة الجديدة لمقص.
( الصفصاؼالتشظي ( في مقطع مف قصة ) طفولة لقد اختزؿ وارد بدر لسالـ ) فكرة 

 وفيو اخنزؿ ايضًا شظايا الحرب بدالالت حافة عمى النحو االتي 
قالت لو )ىند جمعتيا مف الحديقة( شظايا جديدة تسوي بيا أشكااًل ما عمى أرضية  

، بعضيا يشبو االصابع، واخرى مفمطحة منفرة، وغيرىا مثؿ انصاؿ الغرفة الطابوقية
ممسا . شظية واحدة مبتورة كما لو كانت بقايا ساطور مشروخة مف كؿ جانب ذات 
نتو ات ستيمية مسنونة. شظايا مرصعة بألواف غريبة، وبعضيا صغير كالذباب 

مشطورة ال تتوازى والخنافس واالظافر. شظايا كحقوؼ السالحؼ محدبة معتمة. شظايا 
نياياتيا المرىفة، ليا حموؽ صغيرة مفتوحة، وليا مجّسات إبرية حادة، وليا مسامير 
مصقولة. شظايا مدّورة كصحوف الشاي أو ورؽ التوت، ذىبية مطّرزة بخطوط محفورة 
في اوساطيا. أما حوافيا فسودا  معجونة ببارود يابس. شظايا بأشكاؿ صخرية جيمة 

و ليب أومثميا اخرى، ولكف بموف صحراوي توحي ببقايا دـ باىت وأشكاؿ حرشفية. 
متجمد. شظايا رفيعة مبتورة، رصاصية غامقة فييا حروؼ أجنبية ناقصة عمى االغمب 

و منتفخة، كأنما ستنفجر مف جديد، وىي مكّورة كالقبضات، فرقتيا أمخطوطة بعناية 
طفولية، بيوت وحدائؽ وسدود الصغيرة، ثـ جمعتيا وسّوت أشكااًل غير واضحة لمعالـ 

 .( ٛتحجب أنيارًا وىمّية( )
( لحسف ) تبادؿ االشال  [ مف جديد في قصة فكرة التشظي وبعد عشر سنوات تنبثؽ ]

لتختزؿ تشّظيات الجسد واالشيا  مف حولو بجمالية جديدة مف التبئير  -كريـ عاتي
 القصصي 

 ) تعريض اكبر مساحة مف الجسد كمستقر لمشظايا ( 
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ال يقاؿ أ) ىؿ يعقؿ اف أضع في كومة واحدة ثالث أرِجؿ وذراع واحدة لرجؿ واحد.  
 كيؼ عاش بثالث أرجؿ طيمة الزمف الذي سبؽ موتو ؟ ( .

 (. ٜ( )بت بقسوة لي وانسمخت بطواعية عنيب، وكأنيا أشيا  نسث)نظرت الييا عف ك 
مف فكرة التشظي ليس البؤرة التي جمع فييا وارد بدر السالـ شظايا  -وما يعنييا ىنا 

الحرب، وكيؼ منح بيا الحرب دالالات حافة، وليس جمالية التبئير القصصي التي 
اختزؿ فييا حس كريـ عاتي تشّظيات الجسد واالشيا  مف حولو، وانما يعنينا فكرة 

اليات الحرب في بالدنا، وليس مف سمات ما بعد بوصفيا مف جم -التشّظي بحد ذاتيا
الحداثة الوافدة الينا مع الفضا ات المعرفية، ىذا عمى الرغـ مف اف التشظي واالنتشار 

 مف السمات القاّرة ِلما بعد الحداثة.
/ الحصار( ُكّتاب الذيف ظيروا خالؿ ) الحربالكيفية التي تمّقؼ بيا ال -وما يعنينا ايضاً 

فكرة التشظي، وكيؼ فّجروا بيا بؤرة المغة والسرد بجمالية التشظي، وخاصة تشظية  -
الحدث، حتى قطعوا سياؽ القص بكسر نمط الحدث الذي كاف يتمتع بموقؼ ىرمي 

 ( مف سمات الكتابة الجديدة .أعمى لمسرد بػ ) الالحدث( حتى صار ) الالحدث
ىـ التشكالت الذاتية ليؤال  الُكّتاب في كيفية تمّثؿ أواف كانت فكرة التشظي واحدة مف 

شظايا الحرب بجمالية جديدة في الكتابة، فاف التعّددية واحدة مف أىـ الفضا ات 
لى المعرفية ليـ في ىذا الخطاب، ذلؾ ألف السرد القصصي تعّرض بفعؿ ىذه التعّددية ا

يث إنفتح القص عمى االجناس ( أو البنى المغايرة لمسرد، بحسرد –كسر واضح بػ) الميتا
و التنافذ االجناسي، أالمجاورة لو، مما تخّصب بمستويات جديدة مف المعرفة بالترافد 

) تعّدد بنية النص ( ناجمة عف حتى تعّددت طوابؽ النص، وخاصة اف ىذه التعّددية
 وليس عف تعدد القرا  أو تعّدد القرا ات فقط .

 لعّينات وسنكتفي بالمعاينة الجمالية ليذه ا
 حدود المخطوطة، تمؾ الحدود المفتوحة عمى الالمرئي. 

 (ٓٔلؤي حمزة عباس )      
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برغـ ذلؾ، فاف المخطوطة لـ تسمـ مف التصحيؼ أو الطمس لبعض كمماتيا أو  
 التمؼ في بعض أوراقيا.            

 (ٔٔحسف كريـ عاتي )
االثارييف والجيموجييف والبحاثة، بينما مدف تطمرىا طبقات مف الرماؿ تتعقبيا خرائط  

 نحف ال نممؾ سوى خرائطنا الذىنية الكتشاؼ معالميا الخبيئة.
 (ٕٔعباس خمؼ عمي )

كانت تخطيطاتي بالحبر الممّوف يتغّير شكمي فييا وموقعي مع تغّير زوايا النظر  
 وتحّرؾ مساقط الظؿ.
 (ٖٔجابر خميفة جابر )

ور ىذه المخطوطة التي اخرجيا مف اسطوانة تحت كؿ سطر مف سط اً وضع خط 
 نحاسية زاعمًا انيا ترجمة رقيـ طيني تركو االنكميز الذيف إبتاعوه.

 (ٗٔسعد الصالحي )
/ القصصية ( بقوة التوّجو نحو اط جديدة تتحّرؾ فييا ) النصوصيةأنم -في ىذه العينات

ة، ولعؿ السمة الغالبة االختالؼ مع السائد القصصي باستخداـ آركولوجيا القص المعرفي
عمييا ىي التعّددية، وثمة نزعة قوية في التمّرد عمى قواعد القص، ومعاداة السرد في 

 تمثيؿ الواقع  
آخروف كثر.. دفعوني الى مختبر الحياة، ودفعتيـ الى مختبر القص بيذا الشكؿ  

 المتمّرد.
 (٘ٔفيصؿ ابراىيـ كاظـ )

 ( .يمتقي مع ما يسمى بػ ) فف السرد اليذياف، والف ال يشبو حقيقيًا الذي أكتبو اآل 
 (ٙٔسعدي عوض الزيدي )

 ليست ىذه بالقصة.. 
يصح اف نقوؿ ) انيا سموؾ انساني مبني عمى تجريدات ال يمتقطيا القارئ المعتاد عدـ 

 بما يقع تحت لمسو ( . الّ إااليماف 
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 (ٚٔيعرب السالـ ) 
 أردت استنطاؽ ثوابت األمكنة ألعود بيا الى إنسحاقيا االولى. 
 أردت إعداـ، بؿ إمحاؽ عالئؽ الوقت الزمني كّميا   
 أردت إبطاؿ فواعؿ االرتباط بيف نوتات المغات!!   

 (ٛٔاسماعيؿ ابراىيـ عبد ) 
و خرؽ الواقع المنظور بفنتازيا أوقد يبدأ خرؽ الواقع المألوؼ بصيغة الالمعقوؿ 

 الالشعور 
ال ادري بعد ذلؾ، أيعود جسدي أو يرحؿ الى مكاف آخر..؟ لكنني فقط ال اجده في  

 الصباح عند رأسي.
 (ٜٔعبد الستار البيضاني )

مّد يدًا صافية نحوي لكنني حيف مددت يدي أمسكت فراغًا، نيضت، ألقيت نفسي  
 عمى الرجؿ، فمـ ألمس شيئًا.

 (ٕٓمحمد عمواف جبر )
 المدلوؿ بسيادة الداؿ في المغة وقد ينزاح 

 وحاـ حولي الكالـ، فدّوخني فمي، وصرخ اآلخر عدّوي الحائط. 
 (ٕٔاسماعيؿ عيسى )

 والقصة الحافية تبحث عف مجازىا في فضا  التنور، وتقؼ ضده. 
 (ٕٕمحمد السمطاف )

وعمى الرغـ مف اف البعض مف ىؤال  الُكّتاب طمع وسط الحرب، والبعض اآلخر تشكؿ 
في ظؿ الحصار، فاف كاًل منيما إستمد تشّكالتو الذاتية مف جماليات الحرب، واستمد 
فضا اتو المعرفية مف االنساؽ المعرفية الجديدة، أي انيـ كانوا اكثر استجابة لتطور 

ي تشغيؿ المفاصؿ المعّطمة في جسد الكتابة الجديدة االشكاؿ وتغّير الموضوعات ف
 لمقص.
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  احاالت 
بغداد/  -فيصؿ ابراىيـ كاظـ/ إستشعارات نيايات القمب/ قصص/ مكتب البحر (ٔ)

 . ٖ/ صٜٜٙٔ
   / ٜٜٚٔ/ ٔعّماف/ط -لؤي حمزة عباس/ عمى دراجة في الميؿ/ دار أزمنة (ٕ)

 . ٜص
وؿ/ قصص/ منشورات اتحاد االدبا  في نزار عبد الستار/ المطر وغبار الخي (ٖ)

 . ٛٔ/ ص ٜٜ٘ٔالعراؽ/ بغداد/ 
ناظـ مزىر/ العاشرة قبؿ العاشرة / ثقافة ضد الحصار/ دار الشؤوف الثقافية/  (ٗ)

 . ٕٖ/ صٜٜٜٔبغداد/ 
سعد محمد رحيـ/ ىي والبحر/ ثقافة ضد الحصار/ دار الشؤوف الثقافية/ بغداد/  (٘)

 . ٗٗص
ندى/ المشيد الجديد في القصة العراقية/ دار االمد/  دقصة  رماارادة الجبوري/  (ٙ)

 . ٖٔ/ ص ٜٜ٘ٔبغداد/ 
/ ٕٔٓٓسعدوف جبار البيضاني/ مخموقات ومدف/ قصص قصيرة/ بغداد/  (ٚ)

 . ٖٔص
/ ص ٕٔٓٓوارد بدر السالـ/ اصابع الصفصاؼ/ دار الشؤوف الثقافية/ بغداد/  (ٛ)

ٖٔ . 
، ٖٕٔ، ٕٔٔ/ ص ٜٜٚٔ/ قصص/ بغداد/ حسف كريـ عاتي/ خطوط متعامدة (ٜ)

ٕٔٗ . 
/ ٕٓٓٓ/ ٔعّماف/ ط –لؤي حمزة عباس/ العبيد/ كتاب قصصي/ دار أزمنة  (ٓٔ)

 . ٜص
 . ٚٙحسف كريـ عاتي/ خطوط متعامدة/ مرجع سابؽ / ص (ٔٔ)
 . ٗ/ صٕٔٓٓعباس خمؼ عمي/ مدينة الزعفراف/ مكتب مدى/ بغداد/  (ٕٔ)
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( كانوف ٔ/ مجمة الطميعة االدبية/ ع)نص جابر خميفة جابر/ تخطيطات/ (ٖٔ)
 . ٜٜٜٔشباط/  -الثاني

 ٜٜٜٔ( لسنة ٖٔ،ٕٔسعد الصالحي/ قصة )االثر( / مجمة اوراؽ االردنية/ ع ) (ٗٔ)
. 
 فيصؿ ابراىيـ كاظـ/ استشعارات نيايات القمب/ مرجع سابؽ/ الصفحة نفسيا. (٘ٔ)
ثقافة ضد الحصار/ دار  سعدي عوض الزيدي/ وداعًا أيتيا السنة القادمة/ (ٙٔ)

 . ٔٔ/ ص ٕٓٓٓالشؤوف الثقافية/ بغداد/ 
يعرب السالـ/ موناليزا .. عاقر!/ ثقافة ضد الحصار/ دار الشؤوف الثقافية/  (ٚٔ)

 . ٗٔ/ ص ٜٜٛٔبغداد/ 
اسماعيؿ ابراىيـ عبد/ ذر التماثؿ/ نصوص قصصية/ مكتب الغسؽ/ بابؿ/  (ٛٔ)

 . ٕ٘/ ص ٕٔٓٓ
الورقا  لمطباعة والنشر/ ني/ قمعة النسا / قصص قصيرة/ دار اعبد الستار البيض (ٜٔ)

 . ٖ٘/ ص ٜٜٓٔ/ ٔبغداد/ ط
/ ص ٕٔٓٓمحمد عموف جبر/ تماثيؿ تمضي.. تماثيؿ تعود/ قصص/ بغداد  (ٕٓ)

ٕٔ . 
اسماعيؿ عيسى/ مف اجؿ تفكيؾ النقطة/ نص/ مجمة االديب المعاصر/ ع  (ٕٔ)
 . ٓٙ/ ص ٜٜ٘ٔ( شتا  ٚٔ)
اف/ ما يشبو االثر/ ثقافة ضد الحصار/ دار الشؤوف الثقافية/ بغداد/ محمد السمط (ٕٕ)

 . ٙ/ ص ٜٜٛٔ
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 جماليات القطيعة االجناسية
 فضا ات العتبة الجديدة

 
 
 
 
 

عناويف المدّونات، وموجيات القرا ة، واليويات االجناسية تحت تسمية تندرج          
فالعتبة تفضي الى ما ، () فضا ات العتبة الجديدة مكف االصطالح عمييا بػشاممة ي

و القرائي مف قصد، وما ينتمي اليو الجنس  يشي بو العنواف مف داللة، وما يراد بو الموجِّ
و أفؽ آخر لممقرو ، واليوية  مف ىوية، اذف فالعنواف مفتاح لشفرات المكتوب، والموجِّ

 سمة فنية أو شكمية تخص الجنس المعيف.
يات، واليوياتواف كانت  نتمي الى )فضا  العتبة بنيات نصّية ت -العناويف والموجِّ

بعضيا مع بعض بصيغة التعالؽ البنائي  ( ، فاف تنافذ األشكاؿ وتداخؿ األجناسالمرّكبة
افضى الى فضا ات جديدة لمعتبة، مما إستدعت ىذه ا لفضا ات  - في الكتابة الجديدة

، وخاصة إذا كانت ىذه الفضا ات ناجمة عف فيومات جديدة موازية ليا –الجديدة 
 جماليات جديدة مف القطيعة.

ليذا يجب تحديد تاريخ أوؿ بنية تسّجؿ بد  القطيعة االجناسية في القصة العراقية، 
قطيعة جديدة بصيغة االبتدا  والتأسيس ليوية  -ومعرفة ما اذا كانت ىذه القطيعة

 إجناسية جديدة.
، ٜٜٗٔ( أوؿ كتاب يؤّرخ لبد  ىذه القطيعة عاـ ٔني ( )لعؿ ) بوابات احمد المشيدا

( ، وقد تنّبو الناقد قيس كاظـ ىوية إجناسية جديدة لو ىي) نصوص قصصية ألنو إختار
 الجنابي الى ىذه االجناسية الجديدة مف جانبيف 
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االوؿ  انو )نصوص قصصية( وىي قصص، ولكنيا نصوص، أي جعؿ الموضوع يقوـ 
 عمى تنافر واضح.

ؿ موّحد يقوـ عمى لثاني  اف الِكتاب في األصؿ ليس نصوصًا قصصية، بؿ ىو عما
( أي انو يمكف اف ُيقرأ متصاًل، واف ُيقرأ منفصاًل باعتبار كؿ نص مستقؿ بنية ) التنضيد

 ( .ٕ) عف غيره
 وعمى الرغـ مف أىمية ىذه االنتباىة، فاف الناقد وضع القارئ في إشكالية إجناسية 

 كنيا نصوص.ىي قصص، ول 
 ليس نصوصًا قصصية، بؿ ىي عمؿ موّحد. 

( بمثابة ) نصوص نظر الى ) بوابات احمد المشيدانياما الناقد معيف جعفر محمد، فقد 
سردية / مجّردة يمكف عدىا ضربًا مف اساليب الكتابة التخّيمّية ، ليس إاّل ( وقد عزى 

قاليد الكتابة القصصية الفنية عممية خروج ىذه النصوص عمى تالناقد أسباب ذلؾ الى )
( )ٖ. ) 

يس ( ليس نصوصًا، كما انو ل بوابات احمد المشيداني اف كتاب ) -ونحف نقوؿ
( قائمة عمى التداخؿ االجناسي بيف النسيد النصي قصصًا، وانما ىو )نصوص قصصية

 والمخياؿ القصصي مف جية، وعمى التعدد الداللي بيف الفني والمعرفي مف جية اخرى.
[ بد  القطيعة االجناسية بوابات احمد المشيداني/ القصصية /اذف ىؿ سجمت ] نصوص

 الجديدة؟.
عمى الرغـ مف اف مفيـو القصة قد تعرض الى تغيير جذري في الماىية والوظيفة 

و الذيف أوالشكؿ، فاننا نالحظ بأف الكتاب الذيف خرجوا عمى حدود الجنس االدبي 
 ينتموف الى ثالث فئات  -اخرجوا القص مف جنسو االدبي

 ٔ –فئة  -
 ( .ٗمف خرج عمى جنس القصة، فاصطمح عمى ما كتبو بػ )نصوص( )

 ٕ –فئة  -
 مف لـ يصطمح عمى ما كتبو بأي جنس أدبي.
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  ٖ–فئة  -
      مف تمّرد عمى قوانيف الشكؿ والسرد دوف اف يتخمى عف اليوية االجناسية الشائعة 

رغـ مف دخولو المغامرة/ المغايرة لطبيعة القصة. ) قصص/ قصص قصيرة( ىذا عمى ال
 خر.آ( كما سنرى في ىذا السياؽ وفي سياؽ ٘)

( ألنيا مف االعماؿ التي طالعتنا بدوف ٙسنبدا بػ ) مدينة الزعفراف ( لعباس خمؼ عمي )
 ىوية اجناسية، اسوة بػ ) دومة الجندؿ ( لجياد مجيد .

و وحدات سردية أفؽ روائي أصية منضدة بوتتألؼ ) مدينة الزعفراف ( مف وحدات قص
متخيمة، فيي أـ كانت ) مدينة الزعفراف ( مدينة حقيقة أفؽ قصصي، وسوا ، أمنضدة ب

 تضع ذاتيا في مسائمة اجناسية 
ـ أـ مف جنس الرواية أىي مف جنس القصة ألمف تنتمي ) مدينة الزعفراف ( اجناسيًا ؟ 

و شكمية دالة أفنية ثمة سمة ؟ وبما اف فضا  العتبة ال يفضي الى اف كتابة نصوصية
ضد بػ ) اشارات ( عمى جنس ما، فيي اذف شكؿ مفتوح. وخاصة اف ىذا الفضا  مع

خر مف االشكالية، آ( يتضمف مجموعة نقاط تدفع باالجناسية الى مستوى ) مدخؿاولية و
/ ( وثانييما تقوؿ )االماكف حقيقيةالحوادث متخيمة( فيناؾ اشارتاف، احداىما تقوؿ )

 . ٖمدينة الزعفراف/ ص
ولكف لكاتب ال يكتفي بياتيف االشارتيف كموجييف اساسييف لمقرا ، بؿ يدفع القارئ الى 

خر نقطة مف نقاط ىذا المدخؿ يتجوىر مركب ىذه آمدخؿ قرائي آخر، ولعؿ في 
 االشكالية االجناسية لمدينة الزعفراف 

مدف تطمرىا طبقات مف الرماؿ، تتعقبيا خرائط االثورييف والجيولوجييف، والبحاثة، بينما  ]
 . ٗ[ مدينة الزعفراف/ ص نحف ال نممؾ سوى خرائطنا الذىنية الكتشاؼ معالميا الخبيئة

ومف ، كانت ىذه النقطة )مذيمة( بتوقيع )الزعفراني( أي بمعنى كانت المدينة )متخيمة( 
 مة( أيضًا.نتاج شخصية)متخي

ف النقطة الثانية تقوـ إف، زا  )بحث استقصائي معموماتي( إولكف قبؿ اف نقوؿ نحف 
و أبتشويش ىذا االستقصا ، ونحف مع ىذا التشويش لبمبمة المسافة بيف المتخيؿ والواقع 
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الخمط بينيما لتعويـ المدينة في بعد المرئي، الف الالمرئي جز  مف المرئي، ولكننا لسنا 
االستنساؿ( بمعنى استنساخ )مدينة الزعفراف( مف ]مدف المرئية[ وال حتى مع مع )

رت وأوحت لنا بذلؾ النقطة الثانية مف االيحا  بالالمرئي مف ىذه المدف مثمما عبّ 
 المدخؿ، وىي عبارة مقتبسة مف رواية ) مدف المرئية ( اليتاليا كالفينو 

يجدوف شيئًا قد تغير في يسوبيا  يقولوف انيـ في كؿ مرة ينزلوف تحت االرض)  
 السفمى، لذا فيسوبيا االحيا  صارت تستنسخ صورتيا تحت االرض.

يقولوف اف المدينتيف التوأميف لـ يعد يعرؼ مف ىي المدينة الحية ومف منيا الميتة( 
 . ٗمدينة الزعفراف، ص

مدف  مف ) ف ىناؾ سمة فرؽ )ال( سمة حداثة بيف )مدينة الزعفراف( واية مدينةأونرى ب
مدينة قديمة متجددة مع الموت، فالموت بالنسبة  -وخاصة اف مدينة الزعفراف، ( المرئية

 ليا خالصة ابتدا  وتأسيس لمعنى الحياة.
 ألبي العال  المعري " رسالة الغفراف  " وتنتيي مدينة الزعفراف بفقرة مف

 . ٖٓٔصولقو مني كذلؾ  مدينة الزعفراف/ ولقد لقيت مف بني ادـ شرًا  
بيذه الومضة النصية )وىي طريقة واضحة في الكوالج( تخرج مدينة الزعفراف كميًا مف 

الى فضا  الكتابة  -جنس القصة بقدر ما تخرج ايضًا مف جنس الرواية، ثـ تعبر بالقارئ
 االجناسية 

) متخيؿ/ واقع/ اسطورة/ وثيقة ( واف كانت تنتمي الى جنس السرد، غير اف السرد 
 ير مستقر أصاًل.عمومًا غ

( وتستدعي ىذه التسمية ٚ( )باس عمى )العبيد( بػ )كتاب قصصيواصطمح لؤي حمزة ع
)العبيد( تفضي الى وحدة ىذا )االنطباع( ؟. فيؿ ، وحدة موضوع قصصي( لى الذىف )ا

 اف مجرد تسمية ىذه الكتابة بػ )كتاب قصصي( ىو كسر واضح لميوية االجناسية
المألوفة بػ )قصص أو قصص قصيرة( ولكف ىؿ يمتمؾ ىذا المحموؿ مف )كتاب 

 قصصي( ادبية جديدة في القص؟.
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أولى في الدخوؿ الى فضا  العتبة، وينتيي بػ  ٚيبدأ الكتاب بػ )خطوة( العبيد/ ص
ثانية لمخروج مف عتبة ىذا الفضا ، فالخطوة االولى تتألؼ مف  ٔٓٔ)خطوة( العبيد/ 

)ظييرة واطئة( والخطوة الثانية تتضمف مقولة متيف مف قصتيف ىما  )العبيد( وستفقرتيف م
 لالماـ الحسيف )ع(.

وقد احتوى الكتاب في الصفحة ما قبؿ االخيرة عمى ممحؽ بياني بػ )أمكنة وأزمنة 
، حيث تنتمي أغمب االمكنة الى مدينة البصرة باستثنا  ٖٓٔالقصص( العبيد/ ص
 ( .ٜٜٚٔ-ٜٜٛٔا االزمنة فتتراوح بيف )مكانيف في )بغداد( ، ام

يف؟. وبأية درجة خرقت تاذف ما طبيعة ]المسافة/ والبعد/ ووجية النظر[ بيف الخطو 
ًا مف القطيعة تسمية )كتاب قصصي( جنس القصة؟ أي بمعنى ىؿ احدثت نوع

)كتاب االختالؼ معيا؟ وبالتالي ىؿ كسر القصة( بصيغة االجناسية مع )جنس
 قصصي المألوؼ بنمط جديد مف كتابة القص بالمعنى االجناسي؟.قصصي( النمط ال

اندرجت تحت ممحؽ )أمكنة وأزمنة القصص( عبارة تقوؿ )الواقع يتخيؿ( العبيد/ 
 . ٖٓٔص

و دمجت الواقع والمتخيؿ في أوقد كسرت ىذه العبارة الحد الفاصؿ بيف الواقع والمتخيؿ 
ذي يمكف استعمالو في تدوير شفرات بنية واحدة، ولعؿ ىذه العبارة ىي المفتاح ال

 خيؿ؟تالكتاب، اذف كيؼ كاف الواقع ي
تو، أي بمعنى اف الواقع أف الواقع يمنح التخيؿ ىيإشكمو، ف -بقدر ما يمنح التخيؿ

 ( .يؼ القصصي بيف ) الواقع والمتخيؿأمكنة وأزمنة القصص بصيغة التول ؛يتخيؿ
كما اف قصصية ىذا الكتاب تتقاطع مع نصوص بصرية، وقد تتداخؿ القصصية مع 
ىذه النصوصية، ويمكف االصطالح عمى ىذا التفاعؿ االجناسي بػ )التداخؿ القصصي 

(، المتخيؿ( والالمرئي )القصصي( أي بيف المرئي )الواقع البصري أو التقاطع البصري
( ؟. ىذا ما سنراه في سياؽ ع مف )الواقع يتخيؿ، ولكف أي نو وبداىة اف يتخيؿ الواقع ىنا

 الحؽ.
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ولعؿ وحدة االنطباع التي يخرج بيا القارئ مف تخطيطات ) كتػاب قصصػي( ىػي شػعرنة 
ومجسػات  آالت مػفكمػا لػو كانػت الخط والموف والمساحة، وكيفيػة تحريػؾ اعضػا  الكػائف 

وس( بالرؤيػػػػػػة )الممموس/ المحسػػػػػمنظػػػػػػور مػػػػػف الواقػػػػػػع المنظػػػػػور بحساسػػػػػػيةالكتشػػػػػاؼ الال
 البصرية، وتراسؿ الحواس معيا.

( بػ )نصوص ذر التماثؿاف يصطمح عمى تسمية )واف كاف اسماعيؿ ابراىيـ عبد قد شا  
الصفحة االولى عمى  في )قصصية( بخط مائؿنصوص( و فقد فصؿ بيف ) ، قصصية(

 النحو االتي 
 ) نصوص / قصصية ( 

ويشير ىذا الخط )الفاصؿ/ المائؿ/ القاطع( الى معنى التبادؿ بينيما بقدر ما يشير الى 
 و القصصية.أمعنى النفي المتوازي بيف النصوصية 
)التماثيؿ(، محتويات( فصؿ ايضًا بيف )الذر( ووفي الصفحة الثانية التي تتضمف )ال

يف، والثاني اندرجت فاألوؿ اندرجت تحتو عناويف النصوص ]القصصية[ مف جية اليم
تحتو ارقاـ ومواقع العناويف مف صفحات الكتاب، وبذلؾ حاوؿ ايجاد نوع مف التوازي بيف 

بصيغة  –راد اف )يماثمو( بالتساوي مف جية اخرى أما اراد اف )يذره( مف جية، وما 
 التقابؿ بيف وجييف متناظرتيف.

قائمة عمى التقابؿ بيف  كما قسـ النصوص القصصية في )المحتويات( الى ثالث خانات
المسودات والبياضات  فالمسودة االولى تشمؿ ثالثة نصوص، والمسودة الثانية تشمؿ 

الثالثة تشمؿ سبعة نصوص، ولكف اىي مسودات متشابية اـ  أربعة نصوص، والمسودة
متمايزة؟ أي بمعنى أكاف لتوزيع ىذه النصوص المدرجة تحت كؿ مسودة مف ىذه 

 داللة تعبيرية/ بصرية؟. -المسودات الثالث
التماثؿ( نصوص قائمة عمى انفتاح لغوي وداللي لتكسير انظمة السرد الخطي اف )ذر 

والتابع وحتى المتدرج، وذلؾ بػ ) تنثير/ تشتيت ( نظاـ المغة في السرد، واالنحراؼ بيا 
 نحو نصوصية جديدة ما ورا  القص.
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حر بالشكؿ المغمؽ/ الشكؿ المفتوح، الذر التماثؿ( لعب  و )أذر التماثؿ(  ف )إليذا ف
كالمعب في توزيع المسودات الى بنية سواد، وبنية بياض، والمعب أيضًا بقواعد المغة 
    عمى النحت واالشتقاؽ، والترادؼ، والجناس، والطباؽ، حتى يتحوؿ ]ذر التماثؿ[ الى 

 خر.آي سياؽ أي الى نسؽ مف غير مركز وال نياية، كما سنرى ذلؾ ف، بذر التماثؿ[  ]
ف نصوص )ذر التماثؿ( التي شا ت اف تكوف قصصية، قد زعزعت فضا  العتبة إليذا ف

بالبمبمة االجناسية، النيا نصوص وليست قصصًا، وىذا عمى الرغـ مف كونيا ال تخموا 
 مف الوحدات السردية، واف لـ تطمح اف تكوف كذلؾ.

ولكػػف محمػػد السػػمطاف أكثػػر حساسػػية فػػي تشػػكيؿ حػػدث التسػػمية، وخاصػػة اف )نصػػوص 
( تنتمي فعاًل الى فضػا ات نصوصػية جديػدة ٜالمرايا/ نصوص التنور/ نصوص البئر( )

وليسػػػػت قصصػػػػية، ولعػػػػؿ )مرويػػػػات خػػػػيط المرعػػػػز( النمػػػػوذج التمثيمػػػػي ليػػػػذه االحساسػػػػية 
ال تخمػػػػػوا مػػػػػف شػػػػػوائب الرؤيػػػػػة النصوصػػػػػية، غيػػػػػر اف المصػػػػػفاة البانيػػػػػة ليػػػػػذه النصػػػػػوص 

المشوشػػػة، أي لمػػػاذا لػػػـ تنػػػدرج ىػػػذه النصػػػوص تحػػػت )فضػػػا ات( بصػػػيغة المفػػػرد )نػػػص 
المرايػػا/ نػػص التنػػور/ نػػص البئػػر( وليسػػت بصػػيغة الجمػػع غيػػر المتوافقػػة معيػػا؟ ألػػـ تكػػف 

 عند ذلؾ أكثر جمالية، أعني أكثر احساسية باالفضا  الداللي؟.
صوص/ كذلؾ العمؿ الذي يتحرؾ في ُبعد اذف  نصوص قصصية/ كتاب قصصي/ ن

ىـ جماليات القطيعة االجناسية الجديدة، ليس ألنيا ناتجة عف تحوؿ أمف  -اجناسي حر
في انساؽ الكتابة الجديدة، وانما ألنيا تمتمؾ فاعمية ) القطع والوصؿ ( في سياؽ حَدَث 

 تطور القصة العراقية.
  احاالت 

لمشيداني/ نصوص قصصية/ شركة مطبعة عباس عبد جاسـ/ بوابات احمد ا ( ٔ)
 .ٜٜٗٔ/ ٔاالديب البغدادية/ بغداد/ ط

قيس كاظـ الجنابي/ التوحد والتشظي  قرا ة في بوابات احمد المشيداني/ مجمة  ( ٕ)
 . ٗٔٔ/ ص ٕٓٓٓشباط/ -ٕ( ؾٕ٘الموقؼ الثقافي/ ع)
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نجاز/ / بوابات احمد المشيداني/ بيف غياب الفعؿ ووىـ اال( معيف جعفر محمد ٖ) 
 . ٜٜٛٔايار/  -( نيسافٕمجمة االقالـ/ ع)

 ولمزيد مف التفصيؿ ينظر 
ة/ حساسية ما بعد الحداثة/ بوابات احمد المشيداني.. سمفيوـ المنطقة المقد -

انموذجا/ محمد عمي النصراوي/ صحيفة العرب الصادرة في لندف بتاريخ 
ٔٓ/ٔٓ/ٕٓٓٔ . 
سودا / عادؿ كامؿ / جريدة الثورة/ ع بوابات احمد المشيداني.. واالسطورة ال -
 . ٜٜٗٔ/ٔٔ/ٖٓ( بتاريخ ٕٔٙٛ)

، والخػػػػروج عمػػػػى السػػػػائد  عمػػػػى كيفيػػػػة كسػػػػر الػػػػنمط -بػػػػات وغيرىػػػػاوقػػػػد ركػػػػزت ىػػػػذه الكتا
 القصصي في )بواات احمد المشيداني(.

( منيـ  جابر خميفة جابر في نصوصو المنشورة/ فاضؿ عبد اهلل القيسي في ٗ) 
)تمادت الخسارة متأزمة بالفقداف( مف محمد االحمد في نصريؼ الجعالف(/ )خ

مجموعتو القصصية )جمرة قرار أبيض(/ محمد السمطاف في )فضا ات( مف مجموعة 
 )ما يشبو االثر(.

( منيـ  فيصؿ ابراىيـ كاظـ في )استشعارات نيايات القمب(، وخاصة في نصوصو  ٘) 
يوؿ(/ سعدي عوض الزيدي في )رغوة الالحقة/ نزار عبد الستار في )المطر وغبار الخ

 المسافات( وبعض نصوص )وداعًا ايتيا السنة القادمة( وغيرىـ.
 . ٕٔٓٓ( عباس خمؼ عمي/ مدينة الزعفراف / مكتب المدى / بغداد/  ٙ) 
 . ٕٓٓٓ/  ٔعماف/ ط -( لؤي حمزة عباس / العبيد/ كتاب قصصي/ دار ازمنة ٚ) 
( اسماعيؿ ابراىيـ عبد/ ذر التماثيؿ/ نصوص قصصية/ مكتب الغسؽ/ بابؿ/  ٛ) 
  . ٕٔٓٓ/ ٔط
( محمد السمطاف/ ما يشبو االثر/ ثقافة ضد الحصار/ دار الشؤوف الثقافية/ بغداد/  ٜ)  

 . ٙ،٘/ صٜٜٛٔ
         



 26 

 آركولوجيا القص
 حفريات القص الجديدة

 
 
 
 
 
 
 
 

ىذه االركولوجيا في البحث والنبش والتنقيب  -أىـ جماليات القص الجديدة  من       
في طبقات مغمورة وغير منظورة مف الواقع المنظور بأشكاؿ جديدة، ىي امتداد لرؤى 
جديدة ايضًا، يتنافذ فييا الحضور بالغياب، والمرئي بالالمرئي، ولعؿ ما انتجو القص 

يرة لوظيفة القص ة معرفية متوازية لمواقع، ومغانيىو ب -بيذه االركولوجيا مف معرفة
كشكؿ داؿ عمى بنية معرفية  -و المحاكية( لمواقع بسياؽ جديد لوظيفة القصأ)المحايثة 
 جديدة.
/ لمػػػػدوف/ الوثيقػػػػةالمػػػػروي/ المخموطػػػػة/ ا)اركولوجيػػػػا القػػػػص فػػػػي تفكيػػػػؾ شػػػػفرات  وتتمثػػػػؿ
اعػادة بنػا  ىػذه الشػفرات بػدالالت ( ، ومػف ثػـ و المغفوؿ عنوأة/ االثر المطموس المعموم
 حافة.

، غيػػر اف وارد ٕٜٜٔلعػػؿ لػػؤي حمػػزة عبػػاس اوؿ مػػف تمقػػؼ شػػفرات نظػػاـ الخطوطػػة عػػاـ 
د فييػا تصػوره االركولػوجي لمقػص تحػت بدر السالـ كتػب )مقدمػة( لقصػص )المعػداف( حػدّ 

فػػردوس مسػػتمر(، وقػػد ذيػػؿ ىػػذه ىػػذه المقدمػػة بالسػػنوات  –مػػي ايػػدف  -عنػػواف )فػػي البػػد 
( اما زمف كتابة قصص المعػداف، فقػد وردت عبػارة ٔ( )ٖٜٜٔ -ٜٜٔٔالمحصورة بيف )
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الصػػفحة الثانيػة بعػػد الغػػالؼ االوؿ تقػػوؿ )كتبػػت ىػػذه فػػي محصػورة بػػيف قوسػػيف مػػزدوجيف 
 يمكػػػػف ضػػػػبطوبتعػػػػدد ىػػػػذه التػػػػواريخ المذيمػػػػة ال ، (ٕالقصػػػػص فػػػػي سػػػػنوات الثمانينيػػػػات( )

لػػيس اوؿ مػػف اشػػتغؿ عمػػى اركولوجيػػا القػػص، وانمػػا يعنينػػا منيػػا االزمنػػة والحقػػائؽ، ألف ما
قصصػية (  -ابيسػتمية  –لتحديد البيئة التػي تسػجؿ بػد  القطيعػة، وخاصػة انيػا ) قطيعػة 

فػي القصػة العراقيػة باتجػاه تقػديـ حفريػات معرفيػة جديػدة جديد حفرت مجرى جديدًا لتحوؿ 
قبػػؿ مػػف حيػػث الرؤيػػة  يسػػبؽ لمقصػػة العراقيػػة اف قػػدمتيا مػػف ـبػأدوات مػػا ورا  قصصػػية، لػػ

( والمنمنمػة ٖ( )ٕٖ٘-المخطوطػة رقػـ  والموقع والشكؿ. وعمػى الػرغـ مػف اف نصػوص )
التاسػػػػػػعة والتسػػػػػػعيف، والمنمنمػػػػػػة المئػػػػػػة لمقامػػػػػػات الحريػػػػػػري مػػػػػػف المصػػػػػػورات الرسػػػػػػموية/ 

(، ٗمائيػػػات( لمػػػؤي حمػػػزة عبػػػاس ) -المخطوطػػػة ليحيػػػى الواسػػػطي فػػػي )المبػػػاىد واالمػػػاؿ
)النقيب فػي غرفػة( لحسػف كػريـ عػاتي التاريخ في )بكتيريا المتاحؼ( وو والمعمومة والوثيقة 

مػػػػي ايػػػػدف فػػػػردوس  -فػػػػي البػػػػد  اف ) الّ إلحساسػػػػية اركولوجيػػػػا القػػػػص ،  ( اكثػػػػر تمػػػػثالً ٘)
بمثابػػة دليػػؿ اركولػػوجي لػػيس لقػػارئ قصػػص )المعػػداف(، بػػؿ  -مسػػتمر( لػػوارد بػػدر السػػالـ

لحساسية قطع السػياؽ فػي القصػة العراقيػة ودليؿ لقارئ اركولوجيا القص، النو اكثر تمثاًل 
و قرائي جديد ليس الكتشاؼ واقع غيػر منظػور خر مف الكتابة الجديدة، والنو موجِّ آبسياؽ 

و لـ تقع عميو االنظار في عالـ االىوار، وانمػا الكتشػاؼ المعرفػي واثػره االركولػوجي فػي أ
( يػػػةفة ) فنيػػة / معر مواقػػع الػػى وظيفػػتحويػػؿ وظيفػػة القػػص مػػف وظيفػػة معياريػػػة/ وصػػفية ل

تسػػعى الػػى تقػػديـ بنيػػة جديػػدة لمواقػػع، وواقػػع جديػػد ليػػذه البنيػػة، تشػػكؿ فييػػا الكتابػػة مركػػز 
 مدار ما ورا  الواقع.

( عف ) قرية في ىذه المقدمة يستدرجنا الكاتب الى متاىات مفتوحة مف الحفريات بحثاً 
المعمومات ، غير اف البحث عف ليشف ( مف خالؿ الريبورتاج/ الكوالج/ المذكرات/ أفي )
يخرج عف اطار الذاكرة المتوارثة، ليذا لـ يعثر الكاتب ذه القرية بالمعنى االنطولوجي الى

اال عمى حاالت واحاالت واحتماالت منيا  االسـ المحتمؿ لػ )مي ايدف( وقد ورد في 
 ( لمؤلؼ مجيوؿ.ٔٛمؤلؼ قديـ طبع سنة )
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ولكف ىذه العوامؿ ، ( / اليقيف/ الحسؿ  ) الحدسالى ثالثة عوام -ر ىناويستند الحف
 تفضي الى وجود يقيني في الجغرافيا المغمورة.

وتقـو ىذه االركولوجيا بتفكيؾ المروي الشفاىي )المسموع( وصواًل الى اصولو البدائية 
موجية ليس لقرا ة قصص  زا  قرا ة اركولوجيةإف حالضاربة في اعماؽ الطبيعة، اذف ن

 المعداف وحسب، وانما لكيفية كتابة اركولوجيا القص.
نراه مف المحتمؿ الالمرئي الشفاىي تفضي بنا الى رؤية ما الولكف حفريات المروي 

)المعداف( بػ)المروي فياركولوجيا القص  االفتراضي، وبذا يمكف االصطالح عمى
الالمرئي عمى ) نواة مف الغياب (؟ ولغرض ، ولكف كيؼ استقاـ ىذا المروي الالمرئي(
سنرجئ االجابة عمى ىذا السؤاؿ لحيف تحديد نقطة التقاطع بيف )المروي  -اجرائي

)المدوف المرئي( في نص شجار البرغش( لوارد بدر السالـ والالمرئي( في نص )ا
حدثيا )المباىد واالماؿ( لمؤي حمزة عباس، وقبؿ ذلؾ ينبغي تحديد نوع القطيعة التي ا

عمى تمرد في نطاؽ أ( لمؤي حمزة عباس، بوصفو يشكؿ ٕٖ٘نص )المخطوطة رقـ 
القص الجديد، بؿ واكثر خروجًا عمى تقاليد القصة العراقية الفنية عمومًا، غير اف 

ية و اكثر تمثاًل لحساسية اركولوجيا القص في انتاج البنية الرسم )المباىد واالماؿ(
 المعرفية. 

حظات االولية( في )المخطوطة( المرشد الى بنية المدارات النصية، يمكف اعتبار )المال
يمكف االصطالح عمى مات/ المفاتيح( التي تفضي الى ماواعني بيذه المدارات )الكم
أي الحيز الذي ال يشمؿ )اليوا  المعبأ(، وانما يشمؿ )بشر ، تسميتو بػ )فضا  العمبة( 

التشوه/ التفكؾ/ التحمؿ/ التفسخ، وىي عومؿ    ضا  يمكف اف ندرجفوفي ىذا ال ، العمبة(
ناجمة عف مخاطر نفاد اليوا  مف داخؿ العمبة، وثمة ثالث كوى في جدار العمبة كثقوب 

 سرية الى فضا  العمبة.
اذف فضا  العمبة يتسع الحتوا  الوضع البشري كمو، ولكف الكاتب اختزؿ فضا  العمبة 

   الى )قاع حديدي(
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و تبصؽ.. انيا أو تنزؼ أكتؿ الكائنات تتياوى مزرقة الى القاع الحديدي، تتبوؿ  
 . ٛٙتبحث بامتداد اطرافيا المسموخة عف فسحة ممكنة/ عمى دراجة في الميؿ/ ص

طبيعة التمرد الذي تبناه النص بحساسية مضادة لواقعية الواقع،  –لقد حدد فضا  العمبة 
لنص  الترقيـ/ عمى تقاليد القصة، فقد استخدـ اأما كيؼ تمثؿ النص صيغة الخروج 

المصؽ/ الريبورتاج مف جية، والوثيقة/ المعمومة/ المالحظة/ االحساس التقطيع/ التجميع/
 -الشخصي مف جية اخرى، ىذا باالضافة الى تنويع استخداـ الحيز/ المكاف/ الفضا 

غيبة، ولـ تكف بحاجة كطرؽ لتجسيـ سطح النص، أما البنية العميقة لمنص، فيي بنية م
الى )صورة الحصار( لكي يؤشر النص الغائب وتفضح عالمو . /عمى دراجة في الميؿ/ 

 . ٓٚص
ف التمرد عمى واقعية الواقع في نص )المخطوطة( لـ يأتي مف نزعة الدخوؿ في إ

المغامرة/ المغايرة لطبيعة القص فقط، وانما مف كيفية التأسيس لقطيعة جديدة مع تقاليد 
ليس  -استخداـ نظاـ المخطوطة –صة العراقية، ولعؿ اىـ جماليات ىذه القطيعة الق

 شكؿ داؿ عمى واقع ليس ىو المقصود بذاتو فقط.ككبنية تعبير عف الواقع، وانما 
( قيمكف التمثيؿ لو بػ )نواة ) المدوف المرئيوي الالمرئي ( واما نقطة التقاطع بيف ) المر 

( الى المحكي ٙ)لالمرئي( في نص )اشجار البرغش(االغياب(، فقد استند )المروي 
الشفاىي، ومف ثـ يرتد بيا الى المرئي، فيما استند )المدوف المرئي( في نص )المباىد 

 واالماؿ( الى النظير الرسموي، ومف ثـ ينفتح بو عمى الالمرئي.
 -) عمى شكؿ حدوة حصافجار شيطانية تدور مع دوراف النيراف )اشجار البرغش( اش

تبقى فتحة ليست ضيقة عمى كؿ حاؿ، ىي ممرنا الوحيد الى االىوار والريح النقية ف
 . ٘ٔوالفضا  الفسيح والقرى االخرى ( المعداف/ ص 

واضحة، بؿ ودالة عمى الالمرئي، وعمى الرغـ مف اف  –ونالحظ بأف صيغة المروي ىنا 
 ف ىناؾ حركة خيطية لمسرد إالمروي قائـ عمى تكسير الذاكرة، ف

نراه مندىشيف ، في ىذا النسيد الحشري المفزع الذي حمؿ جثة الرجؿ اماـ )  
 . ٜٔاعيننا الى ىامات االشجار ( المعداف/ ص
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( جز ًا مف شجرة، وصار يمثؿ لونيا وخالؿ لحظات مدىشة، صار الرجؿ)  
 . ٕٓالمعداف/ ص

( شؾبالعمى الشجرة، غطاه البرغش، واخذ يفترسو أونحف نرى الرجؿ يختفي في  
 . ٕٓالمعداف/ ص 

رأينا غيـو البرغش تجتمع كميا وتمتحـ في غيمة سودا  ميولة حجبت جز  مف )  
الشمس فسقط ظميا عمى نصؼ القرية، ىبطت الغيمة السودا  بطنيف مدٍو فأحسسنا اننا 

  ٕٔرأينا ( المعداف ص يبط في قاع ساخف مرتعبيف ليوؿ مان
ونوجو انتباه القارئ الى اف المروي الالمرئي في ىذه العينات ليس اكثر صعوبة مف 

لية التخييؿ في صياغة المادة المروية، آالمدوف المرئي، ألنو قائـ عمى كيفية استخداـ 
ف كانت افعاؿ الرؤية ) نراه/ إومف ثـ تكييؼ منطوقيا الشفاىي ليذه االركولوجيا، لذلؾ ف

داللة مجردة عمى العيف، فاف الصورة الالمرئية ترتد مع كؿ عبارة مروية نرى/ رأينا( دالة 
كيؼ  الّ ا  الف تكوف صورة مرئية، الننا ازا  مروي مسموع، ولكنو مؤسطر بالالمرئي، و 

 يعير الضمايا نتو ات اـ حدبات فوؽ اشجار البرغش؟.
اخؿ ابنية لـ تكف )اشجار البرغش( اسطورة محفورة دأاذف  فما سر اشجار البرغش؟ 

 مخفية مف الالوعي الشعبي؟
تمؾ ىي )اشجار البرغش( غيـو رمادية حائمة فوؽ ىامات اشجار الشيطاف/ تالؿ 
مكومة كصخور/ اغصاف حشرية/ سحابات لزجة/ اصوات صارخة مختنقة، فيؿ ستقود 

 )فكرة النار( الى الخالص منيا؟.
الفعؿ كحقيقة في مقابؿ  اف )فكرة الغياب( مركز مدار المروي الالمرئي، أي غياب

ف  اتجاه حركة الحفر عبر طبقات حضور الصورة، وما يغنينا مف ىذه الفكرة حتى اآل
المروي الالمرئي، وابنتو المخفية في الالوعي، ومف ثـ كيفية التمثيؿ السردي ليا، فماذا 

 (.ٚلو كانت ) المدلوالت ال مرئية ( ؟ )
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مرئية، ولكف ىذا ال قائـ عمى سرد داؿ عمى مدلوالت اليمكف القوؿ اف المروي الالمرئي 
ينفي مف اف تكوف )المرئيات( نفسيا في نياية االمر، تتركز ىي ايضًا عمى نواة مف 

 (.ٛالغياب. )
بيذه الطريقة يبحث وارد بدر السالـ، عف المجيوؿ/ المنسي/ المغفوؿ عنو في طبقات 

)البرئ( ثـ يفكؾ المروي )المسموع( منو،  مغمورة، وغير منظورة مف االىوار في الالوعي
 ويمزجو بالالمرئي، حتى يستبني منو ىذه االركولوجيا الجديدة في القص.

تقوـ فكرة الغياب في )مائيات/ المباىد واالماؿ( عمى تطريس  -وعمى نحو مفارؽ تماماً 
المدوف المرئي، وعبر تقاطع بصري بيف الرؤية والممس، أي رؤية ولمس المنمنمة 

 و المئة.تالتاسعة والتسعيف لمقامات الحريري، حتى يفرغ الواسطي مف منمنم
البد مف الفصؿ بيف النص  -وقبؿ اف نتحرؾ عند خط التماس بيف النص ونظيره

 ومرجعيتو لغرض اجرائي مؤقت.
اف المنمنمات ) عبارة عف رسـو توضيحية، فيي تتداخؿ مع النص الموضح وتبدو جز ًا 

نادرًا (  الّ إصمو عنيا اطار او أي فاصؿ يفرؽ بيف النص والمنمنمة مف الكتابة ال يف
(ٔٓ.) 

، فقد )استخدـ المُ  ؽ االصابع والعيوف وحركة االجساـ زوِّ اما التعبير في ىذه الرسـو
كوسائؿ تعبير، وىي واضحة بشكؿ جمي لممشاىد، ودالالت الحركة، مفيومة لو أيضًا 

 (.ٔٔالمتكممة( ) بحيث دعيت بالعيوف الناطقة واالصابع
اذف منمنمات الواسطي عبارة عف كتابة منمنمة بالصور، تقـو فييا االصابع والعيوف 
بوظيفة الموامس والمجسات، أي اف االعضا  البشرية تعمؿ بالوكالة نيابة عف االعضا  
المفظية، ولعؿ ما يعنينا مف منمنمات الواسطي )حدود المخطوطة، تمؾ الحدود المفتوحة 

ما ورا  المرئي مف عمى ، فكيؼ اشتغمت اركولوجيا القص  ٜالالمرئي( العبيد/ صعمى 
 ىذا المدوف المرئي؟.

ىو  -ال بد مف االشارة ثانية الى اف ما انتجتو اركولوجيا القص مف معرفة -قبؿ االجابة
 بنية معرفية أيضًا، فما ىو االمتياز المضاؼ ليذه المعرفة؟.



 32 

لربط بيف الرؤية والممس بواسطة النظر، وليس التأمؿ لقد قامت اركولوجيا القص با
بصيغة استحضار الصور، ألف المدوف ) الرسومي/ المكتوب ( حاضر في بعده القائـ 
بيف الرائي والممموس، ثـ تقـو بتحريؾ الموامس/ المجسات الكتشاؼ الالمرئي مف 

اكثر مف  المصور المرئي، ومف ىذه الموامس )اليد( ونالحظ بأنيا عنصر مييمف
 العناصر االخرى 

 امتدت يد بّضة نابضة بضراوة بيية ظاىرة بأبريؽ فضي مشغوؿ. 
 أمالت اليد ابريقيا فانساب الما . 
 ولما تزؿ اليد ممدودة مف خفّية اليودج. 
 فاغتـ الواسطي لغياب اليد اكثر مف اغتمامو لزواؿ االبريؽ. 
 ٔٔ،ٓٔخيوط حكاياتيا. العبيد/صفي مجاؿ الذاكرة تنسخ بيف يدي الواسطي  

تتوقؼ عند حدود التقاطع البصري بيف النص ونظيره الموازي لو، ولكف حركية النص ال
ورا  المرئي الحتوا  التداخؿ البصري بدينامية ىذه الحركة المفتوحة ماوانما يتمدد النص 

 أيضًا مع نصوص رسومية اخرى 
ـ الثوار بعد اف تنجز البنادؽ المستقيمة اعدا -اف المحظة الفاصمة بيف لوحة )غويا( 

 ميمتيا، وبريؽ الحيات الؤلؤية تحت نظرات الواسطي.
برزخ ىيالمي تعيد كائناتو الالشعورية الصمة بانساف ما قبؿ التاريخ، انساف الذاكرة  

الطينية التي عمؿ )اخواف ميرو( عمى استثارتيا والتعبير عنيا بروح مرحة. العبيد/ 
 . ٔٔص
 ح حركية النص اكثر عمى نصوص قولية وتنفت
 تضميف مف كتاب ]المواقؼ والمخاطبات[ لمنفري. 

ؽ.ـ حتى ٓٓٙحتى يدفع النص بالمائيات الى لحظة الحرب لترتد الى لحظة عاـ 
في اقميـ الباسفؾ باسبانية، وصواًل الى )الجورنيكا(  ٖٜٚٔتختزؿ الزمف المؤلـ لعاـ 

 وتفاصيؿ المحظة المريرة ليا.
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ى بو مف ىذه االشارات، ىو الكيفية التي تـ فييا التقطيع والتجميع بيف نما ينبغي اف نعو 
النصوص الرسومية والقولية والمعرفية في نص مركب تركيبة اركولوجية محضة. اذف 
نحف ازا  اركولوجيا تعددية لمقص، لدرجة يختؿ مركز نظاـ النص بفعؿ تعدد مداراتو 

ياب ( بنية مييمنة في ىذه االطراس، أي بمعنى اف المدوف النصية، غير اف ) فكرة الغ
)غائبة( تظير وتختفي عميقةكؿ وفؽ أبنية سطحية مطرسنة بنصوص المرئي ينمو ويتش

 بموامس ومجسات اركولوجية.
اف نص )المباىد واالماؿ( مائيات مفتوحة باركولوجيا القص عمى نصوص قولية/ 

معرفية، وبيذه التعددية القائمة عمى التداخؿ النصوصي تتأسس جمالية  – رسموية
و تكسير أالقطيعة، ليس باستخداـ النص كبنية اطارية لمقص، وانما بكيفية تقطيع 

السياؽ المروي مف المدوف المرئي، ومف ثـ كيفية تجميع اجزا ه بايصاؿ انفصاؿ 
 . المرئي بالالمرئي مف المدوفالعالقات البنائية بينيما، وصواًل الى تخصيب 

بيذه االلية مف االشتغاؿ لـ يعد السرد يثمر قصًا، حتى القص لـ يعد بنية مستقرة في 
مجرى جديدًا في القصة  –النص، وانما ىناؾ كتابة جديدة تحفر بآركولوجيا القص 

 العراقية.
في غرفة/  )التنقيبتتشكؿ نصوص -رئي، والمدوف المرئيوعمى نحو مغاير لمروي الالم

بكتريا المتاحؼ( لحسف كريـ عاتي بحساسية اركولوجية جديدة في القص، بحيث تنبني 
 ثـ تنفؾ الى دالالت حافة. ، الشفرات المخفية

في نص )التنقيب في غرفة( يتقاطع البحث بالحفر الجيولوجي بغية الوصوؿ الى اوؿ 
 واحدة عف االخرى طبقة وقؼ عمييا اساس الغرفة، وبداىة اف تختمؼ الطبقات ال

فخمقت كؿ طبقة لنفسيا تاريخًا يضغط، بعنؼ، ودواـ عمى ما سبقيا، ويضغط  
 . ٕ٘بما تاله مف ثقؿ الطبقات الالحقة. خطوط متعامدة/ص

طبقة جيولوجية مف االرض، فيي طبقة معرفية مف  -تشكؿ الطبقات ىناوبقدر ما
بشفرة مخفية ىي ) فكرة المسكوت  التاريخ، غير اف الداللة التي يمتقطيا النص ويبنييا

 عنو( عبر طبقات مغمورة في التاريخ 
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جثـ اسفمت جديد ثقيؿ فوؽ ما سبقو مف اسفمت متآكؿ، يراد بو اسكات المياه الجوفية  
 . ٕٕمف البوح/ خطوط متعامدة/ ص

ببط  متخمصة مف  كاشفًا أماـ الضو  تاريخ الطبقات التي تفترش السطح ويتيبس 
ضغط التي سبقتيا،  ومخففة مف ضغطيا عمى ما تحتيا مف طبقات سبقتيا/ خطوط 

 . ٕٙمتعامدة/ ص
وتتحرؾ اركولوجيا القص وفؽ رؤية قائمة عمى التوازي بيف الطبقات التي تتراكـ عمى  

الطريؽ مع مرور الزمف وىي تحكي تاريخ الشارع، وبيف الحفر داخؿ غرفة موازية ليذا 
الطريؽ بحثًا عف اوؿ طبقة وقؼ عمييا أساس ىذه الغرفة، أي كمما تراكمت طبقات 
 االسفمت عمى الطريؽ مف الخارج كمما تتكشؼ الطبقات المغمورة في الغرفة مف الداخؿ 

 تراكمت طبقة فوؽ طبقة، تحكي نمو الشارع/ خطوط متعامدة/ الصفحة نفسيا. 
ضحة بعض مستعمرات الصراصر التي تتحرؾ ترفع البالطات )لتكشؼ تربة ندية، فا 

 . ٕٚباتجاىات مختمفة( خطوط متعامدة/ ص
ظير عميو جيؿ بدأ مف اخر ياف الغرفة والطريؽ، ىما السطح والعمؽ، فالطريؽ سطح 

غزاة عصر التدىور، واوؿ غزاة عصر التحضر، وقد مرت عميو غزوات، وتراكمت عميو 
ىذا المرئي )يحوي  -يحمؿ بعدًا مرئيًا، اما الغرفة فعمؽ طبقات ضاغطة، ىذا الالمرئي

ألف الرجؿ كمما كاف يحفر طبقة مف ارضية  ، (ٔٔقعرًا ليس مرئيًا بمعنى الشكؿ( )
  ف ىناؾ مف يكسي الطريؽ بطبقة ضاغطة مف االسفمت، وىذه االركولوجيا إالغرفة، ف

ص االثر بادوات المعرفة تنتد القص فقط، وانما تنتد المعرفة كبنية ناتجة عف قال
 نفسيا.

ة مف التاريخ بوتتركز اركولوجيا القص في نص )بكتريا المتاحؼ( عمى امكانية فيـ حق
مف خالؿ ما ترّسب في ىذه الحقبة مف لقى ومسكوكات او اواني ومخطوطات تمثؿ تمؾ 
الحقبة، فماذا عف المدف التي تعّرضت في التاريخ لمطوفاف والطاعوف معًا؟ وكيؼ 

 ندثرت المخطوطات واالثار تحت االنقاض؟.ا
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لقد تكدست اعداد كبيرة مف توابيت الموتى في مخازف مصمحة االثار، واختمطت مع 
 صناديؽ المواد االثارية التي تـ استخراجيا مف تحت اسس البيوت والمباني المنيارة.

المجاؿ االكثر احساسية وحيوية في تشوؼ واكتشاؼ  -القص مف ىنا تفتح اركولوجيا
 الطبقات المغمورة في تجاويؼ التاريخ المسكوت عنو.

يقع عمييا، فقد اختارت اركولوجيا القص اف طبقات غير منظورة، والنظر قد ال والنيا
تتحرؾ لممئ الفجوات المنقوصة، والفراغات المنقوطة مف تمؾ الحقبة التي تزامف فييا 

لطوفاف مع الطاعوف، فكيؼ اتخذت ىذه االركولوجيا شكؿ القص؟ اعني كيؼ سيكوف ا
 شكؿ البحث الناجـ عف ىذه االركولوجيا في القص؟

لضماف عدـ استخداـ التوابيت الحقًا في تيريب القطع االثارية اضطررنا الى ختـ  
والذي يستعمؿ  التوابيت التي تـ تفتيشيا بالشمع االحمر محفورًا عميو ختـ المصمحة،

 .ٙٙكذلؾ في ختـ الصناديؽ الخاصة بالمصمحة/ خطوط متعامدة/ ص
و التمؼ أو الطمس لبعض كمماتيا أف المخطوطة لـ تسمـ مف التصحيؼ إبرغـ ذلؾ ف 

 . ٚٙفي بعض اوراقيا/ خطوط متعامدة/ ص
تـ التعامؿ معيا عمى انيا تقارير خاصة برجاؿ العسس ومف اتجاىيف متضاديف،  
 . ٚٙتبست االوراؽ، ولـ تسمـ مف التالعب/ خطوط متعامدة/ صفال

تستدعي مف القارئ اعادة بنا  الشفرة، أي اف  -اف بنا  الشفرة، ومف ثـ فؾ ىذه الشفرة
)سياسة التأويؿ( مف اىـ االجوبة التي تطرحيا اركولوجيا القص في نصوص  حسف 

 ب(.التالع / كريـ عاتي  )كالتصحيؼ/ الطمس/ التمؼ/ المبس
اف المعمومة / الوثيقة / التقرير/ المذكرة/ المخطوطة / الذاكرة المتوارثة / الطبقة 

ىي  -تشكؿ مركز المدارات النصية ليذه النصوص، ولكف ىذه المدارات -االركولوجية 
 دوات جديدة مف المعرفة.أادوات ما ورا  نصية، أي مدارات جديدة قاطعة لسياؽ القص ب

 
  احاالت 
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/ ينظر  ٜٜ٘ٔ-بدر السالـ/ المعداف/ قصص/ دار الشؤوف الثقافية/ بغدادوارد  ( ٔ)
 . ٖٔ-ٚالمقدمة مف 

 . ٕالمعداف/ مرجع سابؽ / ص ( ٕ)
[ لمؤي حمزة عباس في كتاب )المشيد الجديد في  ٕٖ٘المخطوطة رقـ  نشرت ] ( ٖ)

 وعتو القصصية/ عمىمثـ نشرت ضمف مج ٕٜٜٔالقصة العراقية( اصدار دار االمد/ 
 . ٜٜٚٔ/ ٔعماف/ ط -دراجة في الميؿ/ دار ازمنة

 لؤي حمزة عباس/ العبيد/مرجع سابؽ. ( ٗ)
 حسف كريـ عاتي/ خطوط متعامدة/ مرجع سابؽ. ( ٘)
 المعداف/ مرجع سابؽ. ( ٙ)
بونتي/ المرئي والالمرئي/ اعد النص  كمود لوفور/ ترجمة د.  –س ميرلوموري ( ٚ)

 . ٜٗٔ/ صٜٚٛٔ/ ٔقافية/ بغداد/ طر/ دار الشؤوف الثضسعاد محمد خ
 . ٕٚٓموريف ميرلو بونتي/ المرئي والالمرئي/ مرجع سابؽ/ ص ( ٛ)
 .ٕٔ/ صٕٔٓٓ( لسنة ٔد. حنا بقاعيف/ كتابة الصورة/ مجمة المورد/ ع ) ( ٜ)
 د. حنا بقاعيف/ كتابة الصورة/ مرجع سابؽ/ الصفحة نفسيا. ( ٓٔ)
 . ٕٕٕوالالمرئي/ مرجع سابؽ/ صموريس ميرلو بونتي/ المرئي  ( ٔٔ)
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 االحساس بـ )الالنهاية(
 الكتابة مف غير مركز وال نياية

 
 
 
 
 

تشتيت االنظمة الداللية لمغة، وتقطيع الحركة الخيطية لمسرد بقصد موجو  عند       
 المركزينفؾ مما  ، ينكسر االحساس بالزمف كتتابع، وبالسرد كتناوب -لتفكيؾ القص
 (.ٔبنية جديدة )ىذه البنية ىي النسؽ مف غير مركز وال نياية( )بالالمركزية ك

واف كاف االحساس بػ ) الالنياية ( ىو احساس بديمومة النسؽ المضاد لعوامؿ االقفاؿ، 
 (.ٕتنبع مف احساسنا بالالتوازف او الالكماؿ ( ))…( فاف ) العوامؿ المضادة لالقفاؿ 

( و ٖجديدة لمقص في )ذر التماثؿ( السماعيؿ ابراىيـ عبد )مف ىنا اتجيت الكتابة ال
السماعيؿ  ( مف اجؿ تفكيؾ النقطة)  ( وٗ)رغوة المسافات( لسعدي عوض الزيدي )

 (.ٙفؽ ) االحساس بالالنياية ( )( الى كسر االتجاه الخطي أل٘عيسى )
حركية السرد لية التشتيت، وتشتيت آفي ىذه النصوص تشتغؿ الكتابة عمى تنثير المغة ب

كتقنية  -بالفجوات والفراغات المنقوطة، والخطوط المائمة، والجمؿ المبدو ة بنقاط سود
كبنية  -بصرية مف جية، والنحت، واالشتقاؽ، والجناس، والطباؽ، والترادؼ، والتكرار

 تعبيرية مف جية اخرى.
 

فييا مواقع الشكؿ، فالمغة واسطة وكينونة، تتغاير في )ذر التماثؿ( لعب بالمغة و 
 الكممات، وبداىة اف تتغير بذلؾ الدالالت 
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لـ بكارة انسجتيا[ ذر التماثؿ/ نص القريب اليؾ/ أضوني اف ألـ نسيد بكارتيا ]فوّ  
 وتقطيع الجممة 

 والظؿ/ ىامش 
 . ٖ٘واليامش/ ذيؿ/ ذر التماثؿ/ نص )ترجيح بنا ( ص 

 وتقطيع الجممة التي تنتيي بمفرده داخؿ مربع 
 ىامتو/فجر  
 نوع ساللتو/   
 عمره البطئ/  

 .٘ٗذر التماثؿ/ نص )مسودة الفعؿ اآللي( ص /فواعؿ عاممة تحفزه نحو اف  يخطو 
 استعماؿ الجممة المبدو ة بعالمة منقوطة   

 فجاجًا  ● 
 خر الطابورآفجوة ىديؿ في  ●    
 . ٖٗخر( صآفجوة ترتيؿ جيور/ ذر التماثؿ/ نص )دنس  ●    

 الفراغات المنقوطة المبدو ة بنقاط سود استعماؿ 
    ..………… 

 . ٓٔ، ٛذر التماثؿ/ نص )عنكبوت المنجـ( ص…………./    ●   
 ي.لومف )ذر التماثؿ( وتماثؿ ذره البصري، نعود الى )بذر التماثؿ( وتماثؿ بذره الدال
في ىذه  يشكؿ )بذر التماثؿ( المدار النصي الوحيد المرشد الى بنينة ]المعانـ الذرية[

 صغر أصغر فأالنصوص، وكأف )ذر التماثؿ( ينحؿ الى بنى ذرية 
 مف فارقتو ثمود.. 

ميؿ ينمو حجمًا ومركزًا.. وتالؿ نحالتو تتابع نممي.. نمؿ احمر، أسود، أصفر.. حالتو تت
التراب مختمة التكويف )حسب كثافة ولوف التنمؿ( ../ ذر التماثؿ/ نص )بذر التماثؿ( 

 . ٘ٙص 
 مف توجيو انتباه القارئ ىنا الى النحت، واالشتقاؽ والمشترؾ المفظي/والبد 
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 )نمؿ/ تنميؿ/ ينمو/ التنمؿ(
و ليذا البذار يأخذ نسقيف وعند ]نشر/ نثر[ بذر التماثؿ، نالحظ بأف القصد الموجّ 

 متداخميف، يمكف الفصؿ بينيما لغرض اجرائي 
 ذاتي/ وفيو احالة الى الكممات. ●
 داللي/ وفيو احالة الى المدلوالت. ●

 ويمكف معاينة ىذيف النسقيف المتداخميف في العينات االتية 
 . ٘ٙانثر االعماؽ/ ذر التماثؿ/ ص 
 . ٙٙاف ابعثر قيمي/ ذر التماثؿ/ ص  
 . ٚٙانثياالت اليـ عمى الحروؼ/ ص  
 اسجؿ/ االرقاـ.. االماني.. الخيبات.. الموارد. 
، التضميؿ، االفترا ات، الذرائؽ، النجوى، التخمؿ، االطفاؼ، ذر أسجؿ التعطيؿ 

 . ٛٙالتماثؿ، ص
خر مف )ذر التماثؿ(؟ اـ اف الوجييف ىؿ )بذر التماثؿ( ىو الوجو اآل -وما يعنينا ىنا
 مثماثالف؟.

اف ]ذر التماثؿ/ بذر التماثؿ[ عبارة عف حيوات نصوصية تنفؾ الى كائنات لغوية 
 االنشطار الداللي واالنتشار الذري.وبصرية ليا قابمية 

وضمف ىذه النصوصية يندرج نص )مف اجؿ تفكيؾ النقطة( السماعيؿ عيسى، ولعؿ 
 )الالحدث( مف اىـ سمات ىذا النص.

وعمى الرغـ مف انطالؽ النص مف ]النقطة[ كمركز، فاف ىذه النقطة تنفؾ الى نقاط 
ركة خيطية تشد االحساس بالنقطة متعددة بصيغة االنشطار )التشتيت(، ليذا ليس ثمة ح

 كنياية، وبذلؾ فيو نص بال مركز وال نياية 
)أمميو( أحققو شتتو أووحدي لي ىذا الكالـ، ومف حقي اف )افككو( و)أفمو( ا 

 أو)أخميو(  



 40 

المركز( كغاية قائمة بذاتيا،  -بيذا القصد المبيت يوجو القارئ نحو تفكيؾ )النقطة 
ولكف ليس لذاتيا، وذلؾ بالمعب عمى الشكؿ البصري المفتوح عمى الجمؿ المبدوة بالنقاط 
السود )المفردة/ المزدوجة( مف جية و)استكرار( مفردة )النقطة/ النقاط( بأنساؽ مختمفة، 

النقطة( بدالالت حافة، وانما لتشتيت )نقطة المعنى( باتجاىات  ليس لترسيخ )معنى
 مختمفة لبعثرة االشيا  

 النقطة المبتدى 
 النقطة الكممات المنقطة 
 نقاط فارغة، نقاط لمحراسة، نقاط مراقبة 
 نقاط لالشارة، نقاط لمصفة. 
 . ٔٙالنقطة في اخر السطر حكمة ادـ الساذجة/ االديب المعاصر/ ص 
النقطة ىنا تريد اف تؤالؼ بيف االشيا  عمى تنوعيا بيف الواقع وما ورا  الواقع، كاف  اف

يتساوى فييا )االسفؿ مع االعمى/ الداخؿ مع الخارج/ الذات مع العالـ( ولكف ليس 
بالمعنى الذي جا  بو البياف السوريالي الثاني ألندريف بريتوف )النقطة العميا( وكيؼ تنحؿ 

 حتى يذوب فييا المتناىي ويتالشى فييا الالمتناىي. فييا التناقضات،
 ويعترؼ الكاتب ذاتو بيذا التبعثر بجممة مبدو ة بالنقطة/ العالمة 

ف يجاىد في تفكيؾ النقطة، فانو يقوؿ كالمًا مبعثرًا اما الراوي الذي اراه اآل ● 
 تختزؿ فكرة االنتشار )التشتيت(  -ليذا فاف اوؿ جممة يبدأ بيا النص

 وحاـ حولي الكالـ، فدوخني فمي، وصرخ االخر، عدوي الحائط.…  
مف ىنا يؤسس النص جماليتو في تفكيؾ النقطة بآلية التشتيت، أي بمعنى تفكيؾ )نظاـ 

ليست  –ييو االف روب جر  -كما رآىا -المركز( بالالنظاـ، فيؿ يعني ذلؾ )اف االشيا 
 االطالؽ ( ؟.في نظاـ نيائي عمى 

)مف اجؿ تفكيؾ النقطة( يتجياف بقصد تماثؿ( واعني بو )بذر التماثؿ( وواف كاف )ذر ال
( باستخداـ المغة كواسطة اللة، وتفتيت الحدث بػ )الالحدثموجو نحو تشتيت أنظمة الد

وكينونة لنثرنة، المغة، وبعثرة االشيا ، فاف )رغوة المسافات( لسعدي عوض الزيدي أس 
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مة عمييما، وانما النيا تركت بصمة واضحة، وقد مضمر بيذا االشتغاؿ، ليس ألنيا متقد
كاف لفيصؿ ابراىيـ كاظـ أثرًا اوضح ليذه البصمة، ألف فيصؿ ابراىيـ كاظـ لـ يكتؼ 
بيذه البصمة، وانما زاد عمييا بخروجو شبو الكمي منيا وعمييا في نصوصو الجديدة 

 )كما سنالحظ ذلؾ في سياؽ اخر(.
وض الزيدي، حتى في مختبره الثاني )وداعًا ايتيا وقد استحكمت ىذه البصمة بسعدي ع

( ولـ يستطيع اف يتحرر منيا رغـ انو تمرد عمييا بقوة وعنؼ، ولكف ٚالسنة القادمة( )
)رغوة المسافات( تبقى مع )استشعارات القمب( وثيقة فعاًل لمدى قصصي جديد حقؽ 

 المغة. حيازة جديدة في كيفية توليد االفعاؿ بحيوات تعبيرية جديدة في
ولعؿ اقصى درجات نثرنة المغة، كانت تنتشر عمى ارضية نص )كانت الفردوس( وىي 

 ارضية شبيية بػ )رماؿ متحركة( ال مركز ليا وال نياية 
 البدايات محور االستفياـ. 
 البدايات وـر موجع. 
 بكائػ .. يات .. ! ال تكمؿ أرجوؾ. 
 . ٘االف الى )ال احد( رغوة المسافات/ صأييا السيد خذ حذرؾ مف ىذا الذي يتمفف  
معًا يستريحاف عمى المساحات الصفر، يحاوؿ مسؾ خصالت الشعر، يمزجيا  

بالرمؿ، مزجًا او فوراف المذة وعند انزالؽ عصافير المذة نحو ورؽ التيف، ينزلؽ الرمؿ ىو 
االخر فوؽ سيقاف تمتمع معيا االغنية وتغوص جوؼ الفردوس، خصوصًا انيا ال تتنازع 

تماثؿ( واعني بو )ذر الماثؿ( والمطمؽ االنتشاري في نحو ) المطمؽ المغوي ( في )بذر ال
تشتغؿ عمى )سيادة الداؿ( بقصدية موجية، وانما تتشبث تفكيؾ النقطة ( النيا ال) 

بالمدلوؿ القصصي عمى الرغـ مف التنثير العالي الذي يتعرض لو القص، حتى ينفؾ 
 المركز، وينكسر مبدأ االحساس بالنياية 

الظمأ واحاطتني الرماؿ مف كؿ جانب، توسمت كؿ الطرؽ تذكر بعد اف اخذني أ 
كّونت دائرة مف بقايا سرؼ الدبابات المنفمتة ف اجؿ اال يدفف جسدي فيو بقدر مام
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واالطارات المنزوعة اثر معركة ما، كونت الدائرة اماًل في مصد صغير لمرمؿ، ىكذا 
 . ٛرغوة المسافات/ ص / سمفي -استدعيت فّي قوة ذلؾ الرجؿ االوؿ

سنقـو بتجزئة )مقطع  –ولكف غالبًا ما يعود الى نثرنة القص، ولضرورة اجرائية مؤقتة  
 واحد( الى الفقرات االتية 

ضياعًا وسط العصؼ الرممي اخؿ الدائرة توقًا لموت مختار البدأت أنبش الرمؿ د 
 اليائؿ.

ي، انتشمتيا، عند أوؿ طبقة رممية كانت بقايا خيمة مندثرة.. حسنًا، طفرت مف فم 
 لي.إأعانتني كثيرًا، في الخاتمة منحت نفسيا مطواعة 

النير متدفقًا، تصمصؿ في مجراه  اني في حومة اجتياح لذيذ، انيمرالذي اعرفو  
الحصى.. كيؼ انقذت لذتي مف الغوص فيو وبقيت شاخصًا ناظري نحو االنزياحات 

 . ٛالعديدة في مجراه/ رغوة المسافات/ ص
بعد ىذا المعب بالمغة، والشكؿ المفتوح، وتشتيت االنظمة الداللية تتحوؿ النصوصية في 
      ذر التماثؿ الذري، والتفكيؾ النقطوي، وتنثير القصصي الى نسؽ مف غير مركز 

 نياية، أي بمعنى ينكسر ]االحساس بالالنياية[ فعاًل.وال
 

  احاالت 
نذر العياشي/ مركز االنما  الحضاري/ روالف بارت/ ىسيسة المغة/ ترجمة  م ( ٔ)

 . ٜ/ صٜٜٜٔ/ ٔحمب/ ط
سوزاف لوىافر/ االعتراؼ بالقصة القصيرة/ ترجمة  محمد نجيب لفتة/ مراجعة   ( ٕ)

 . ٖٙ/ صٜٜٓٔد. عزيز حمزة/ دار الشؤوف الثقافية/ بغداد/ 
 اسماعيؿ ابراىيـ عبد/ ذر التماثؿ/ مرجع سابؽ. ( ٖ)
غوة المسافات/ قصص قصيرة/ مكتب شموس/ بغداد/ سعدي عوض الزيدي/ ر  ( ٗ)

ٜٜٔٙ. 
 . ٜٜ٘ٔ( شتا / ٚٗمجمة االديب المعاصر/ ع ) ( ٘)
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البروفسور فرانؾ كرمود/ االحساس بالنياية/ دراسات في نظرية القصة/ ترجمة   ( ٙ)
عناد عزواف اسماعيؿ وجعفر صادؽ الخيمي/ منشورات وزارة الثقافة واالعالـ/ بغداد 

ٜٜٔٚ. 
 سعدي عوض الزيدي/ وداعًا ايتيا السنة القادمة/ مرجع سابؽ.  (ٚ)
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 انتصاص القص
 الحساسية المغايرة لطبيعة القص

 
 
 
 
 
 

بحاجة الى فيومات  –ما تحقؽ مف انزياحات جديدة في الكتابة القصصية  لعل         
( عةانحرافات ) حادة / قاطبمثابة  -جديدة ايضًا، وخاصة اذا كانت ىذه االنزياحات

بالنسبة الى معايير معينة في كتابة القص، وبقدر ما في ىذه االنزياحات مف انتياؾ 
لمحدود او خرؽ لمسنف، فيي كسر لنمط بصيغة التأسيس لنمط جديد، ولكف ليس بصيغة 

 االبتدا  مف جديد.
المتقدمة عمييا لفيصؿ ابراىيـ  -القمب( والنصوص الالحقة اف نصوص )استشعارات

( و)موناليزا .. عاقر!( ليعرب ٕ( و)المطر وغبار الخيوؿ( لنزار عبد الستار )ٔكاظـ )
نبنت عمى قطيعة جديدة صادمة لموعي القصصي القائـ، ليس ألنيا تنحرؼ إ( ٖالسالـ )

حاوؿ تأسيس منظومة تانما بنزعة مغايرة ومتمردة عمى قوانيف عمؿ القص فقط، و 
 )معرفية/ قصصية( يمكف االصطالح عمييا بػ )منظومة االنتصاص القصصي(.

وتقـو ىذه المنظومة عمى كيفية كتابة القص بادبية النص، ألف النص يمنح القص 
امكانات جديدة مف االنفتاح، كاالنفتاح المغوي والداللي الطيفي في )استشعارات القمب( 

ورا  السرد بسردية ضمنية تعددية في لالحقة ليا، واالنفتاح مالنصوص اوخاصة ا
)المطر وغبار الخيوؿ( واالنفتاح عمى المدارات النصية بوصفيا ادوات ما ورا  القص 

 في )موناليزا.. عاقر!(.
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 اف االنتصاص القصصي في ىذه النصوص قائـ عمى نوعيف مف االنزياح 
 و قفزة في المبادىة.أالزماف  كانقطاع في هوالذي يتبد -انزياح حركي ●
 (.ٗلالسموب، ويتبدى كشذوذ داللي، استنادًا الى تصادـ السياقات ) -انزياح سياقي ●

عبارة  -و سياقية القيـ المعيارية أوما انتجتو ىذه االنزياحات عف حركية السرد الخيطية 
كسارات )قوية عف بنى مختمفة تمثؿ قطيعة حادة، فػ )استشعارات القمب( قامت باحداث ان

عميقة( في االفؽ القصصي، لدرجة تصؿ في النصوص الالحقة الى مستوى قطع 
السياؽ بالتخمي عف معيارية القص، واالمتداد بسياؽ اخر، وذلؾ بتفعيؿ حيوات المغة، 

 وتنويع الطيؼ الداللي.
يؿ اما نصوص )المطر وغبار الخيوؿ/ الحاقا بسيرتو المعدلة/ شجرة الدنداف( فتقـو بتحو 

نو قد )حاف الوقت لمتفكير بأكثر مف احتمالية اف أالقص الى خطاب غير مسرود، وك
يكوف الحدث مختمفًا عف السرد( ولكف ماذا يحصؿ لو فكرنا بيذا االختالؼ كحقيقة؟. 

(٘.) 
ومف ىنا يحتاج القص مف ادبية النص امكانية تكييؼ منطوؽ الواقعة السيمائية بتفكيؾ 

( يتحكـ فيو )آركولوجيسياؽ تدور فيو اليوامش حوؿ مركز شفراتيا المستورة وفؽ
 التمفصؿ المساني 

 )دحؽ داقمؾ( الزاحة المدوف الشفاىي.
تحييف الممحمي الميثولوجي بجمالية جديدة،  ووبيذا يتجو االنتصاص القصصي نح

ولكف القص ىنا يتمسؾ بخيط سردي منظـ لمواقعة السيمائية المفككة بقصدية موجية، 
 خيط دقيؽ مرىؼ غير منظور، لدرجة قد ال يمسؾ بو المتمقي بسيولة.ال ذااف ى

ىـ سمات الكتابة الجديدة لمقص في كيفية تشظية أواف كانت ) فنية التشظي ( مف 
       افعاؿ المغة في )استشعارات القمب( وتشظية االبنية الممحمية الميثولوجية الحقيقية 

خيوؿ( فاف )موناليزا.. عاقر( تؤسس لقطيعة جديدة )الممفقة( منيا في )المطر وغبار الو
أيضًا لجمالية التشظي واالنتشار في كيفية تفجير بؤرة السرد برمتيا بانتصاص قصصي 

، والفوضى المدمرة.  يجمع بيف النظاـ الصاـر
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( فقرة آلدغار ألف بو، تقوؿ عف ىذه ٕٓٗ -حد الموجيات القرائية لنص )يوسموموزأف إ
وؾ انساني مبني عمى تجريدات ال يمتقطيا القارئ المعتاد عمى عدـ القصة  )انيا سم

 . ٗٔااليماف بما يقع تحت لمسو( موناليزا.. عاقر/ ص
نعـ، الممس مركز الحواس، ولكف كيؼ تتراسؿ الحواس في ىذا المعب الحر مف 
التجريدات؟ وخاصة انيا تجريدات ناتجة عف تشظيات وانتشارات تأخذ فيض المعنى، 

 .تدفعو نحو السيولة المغوية مومف ث
ولغرض المعاينة النصية، نقترح فيومات موازية ليذه القطيعة الناجمة عف االنزياحات 

ابتدا ًا مف تفجير المغة ومرورًا بتشظية الحدث، وانتيا ًا بتفكيؾ  -الحركية والسياقية
 المروي شفاىيًا الى خطاب احتفالي.

امي الفعاؿ السرد، ولكف ليس بطريقة تصريؼ تقـو )استشعارات القمب( باستنطاؽ در 
االفعاؿ واشتقاقيا، وانما بكيفية تحويؿ البنى الفعمية الساكنة الى بنى داللية متحركة، أي 
بمعنى اف االفعاؿ تنزاح عف سياقيا الوظيفي في تمثيؿ المعنى، ولـ تعد تؤدي وظائفيا 

اتيجية جديدة في توليد االطياؼ المغوية كأفعاؿ دالة عمى زماف او حدث، وانما ثمة استر 
 و القاموسية.أالسردية لمعاني االفعاؿ خارج حدودىا المعجمية 

( ىو النص الذي يشكؿ المدخؿ الطبيعي الى استشعار ٙاف )الئحة افعاؿ السرد( )
االطياؼ الداللية الحافة لدراما االنكسار، ولكف أي انكسار ىو المقصود؟ أىو انكسار 

 ؿ ما لـ يقمو ( الفعؿ المنكسر؟.فاعمية الفعؿ ) قو 
وما يغنينا مف ) الئحة افعاؿ السرد ( ىو روح الفعؿ التي تشكؿ حفرة الجسد، ألف الفعؿ 

( ومحور الجممة، ومركز التركيب The Core of the Sentenceيمثؿ نواة الجممة )
 (.ٚو ىو عقدة العقد في شجرة التركيب( )أفييا، ألنو )العقدة المركزية 

ولكف )الئحة افعاؿ السرد( ال تكتفي بالفعؿ كنواة مركزية، وانما تنشطر فييا النواة الفعمية 
تصادمة، مما يولد منيا افعاؿ جديدة، ىذه االفعاؿ تنشطر مالى مجارات متعاكسة، و 

بدورىا الى بنيات ذرية، وبيذه االنشطارات تتحوؿ االفعاؿ الى حاالت متغيرة متبدلة 
و الدالالت أدوراف حوؿ المعنى بوصفو مركز مدار االطياؼ الداللية بفعؿ التناسؿ وال
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الطيفية الحافة، ليذا لـ تقـ )استشعارات القمب( بالتالعب المجرد باالفعاؿ كالنحت 
 واالشتقاؽ، وانما االفعاؿ ىنا ال تعدو اف تكوف أبنية ظاىرة لدالالت مستترة 

 محناثمة ما يحدث ممفوفًا بكيس، واضحًا وضوح مال 
ثمة / انكسارات/ ال تعطي سوى المزيد مف الحيرة، وىكذا يظؿ/ انكسر عصيًا عمى  

و الخفوت تنفتح أو االستكانة أاالنفالت خارج لوائح السر، وبقدر تعمؽ االمر بالتشظي 
 .ٖ٘خر/ كسرة مف شظايا االنكسار/ استشعارات القمب/ صآجمجمة لتطؿ عمى 

ؿ مستور بقضية ]مطرسنة[ فاف ما ينبغي االنتباه اليو اذف عمى الرغـ مف اف )انكسر( فع
ىو ىذه الجمالية الناتجة عف قطع السياؽ بكسر النمط المألوؼ في كتابة القص بما 
     ورا  القص، وبيذه الكيفية في تفجير افعاؿ السرد، تؤرخ ىذه الكيفية لبد  القطيعة بػ 

 عة.ىـ جماليات ىذه القطيأ( بوصفيا مف ) فنية التشظي
فعاؿ السرد القصصي مف منطقة ما ورا  المغة، وانما أبتفجير  ولكف القاص لـ يكتؼِ 

دفع بالقطيعة الجديدة في نصوصو الالحقة الى مدى اخر مف االنتصاص القصصي، 
 فما مدى ىذه القطيعة؟.

اف نصوص )الجموس عمى مستقيـ الكالـ/ مف اجؿ اكتماؿ المتحؼ/ مطارحة عند باب 
سرد [ ألف ىذه  –تا وط يفتح الغزؿ( تكسر واقعية السرد بجمالية ] الميالنديـ/ القن

تشتغؿ عمى )افعاؿ السرد( وانما تشتغؿ عمى قواعد المغة كنظاـ اشاري النصوص ال
يؿ عف الوعي بالرؤية، عبر يرى كبداس واالشيا  المحيطة بيا بوعي ماالتتراسؿ فيو الحو 

 مشحونة بحيوات فعمية مكررة ال تنسخ ذاتيا  مرئيةصور ال
تساقط فـ الكابوس مف فمي، وتساقط مف فـ الكابوس صوتي، وانسمخت حدقات  

 عيونو وىو يتابع اسنانو تركض امامو المعة مثؿ محارات ىاربة.
 (.ٛكنت/ اكمؿ/ فراغي المعد في متحؼ النقصاف/ ) 

لمذات، كأف )الدخوؿ الى الذات يشبو تمامًا يرورة االكتماؿ الناقص صبيذه الطريقة تتـ 
 (ٜالخروج منيا( )
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ال يتـ خارج انتصاص القص، وانما بيذا االنتصاص  –اف استخداـ المغة بيذه الطريقة 
تخرؽ فواعؿ المغة تخوـ النمطي والعادي بانحراؼ مقصود، وقد يصؿ ىذا االنحراؼ الى 

 بنية اشارية ألدالالت كبنية داللية، واأمستوى التالعب بيف االشارات ك
ما معنى اف تتركني بحيرة ىذا التجريد المر الخاوي مف عالمات االشارة )مستقيـ  

و الفوارز.. واالعمدة والتنقيط والتقطيع و.. و.. و.. أالكالـ.. قوة الجممة.. رىط المفارز 
 (.ٓٔنسيد العنكبوت( )

مف السرد الداؿ عمى سرد  اف نص )الجموس عمى مستقيـ الكالـ( يؤسس لحيوات جديدة
 آخر، ىذا السرد االخر ىو مدلوؿ عميو 

تيمؿ وجيو برغبة الكالـ، واشتعمت حنجرتيا بزفير العتاب، اضرب الراح بالراح،  
 (.ٔٔوألطـ الجسد بعالمات السؤاؿ( )

واذ تجمس قوائـ عنكبوت بكامؿ رغبتيا عمى مسافة مستقيمة بيف نقطتيف، فيؿ  
 (.ٕٔقوس الدائرة وصواًل لمستقيـ الكالـ، مستقيـ الروح( )يستأنس المساف 

اف انحراؼ المغة ىنا عف معيار، ال يعني خرؽ )أمف المبس( بقدر ما يعني )ىسيسة( 
 (.ٖٔناجمة عف شقشقة تمثيؿ المعنى نفسو. )

واف كاف فيصؿ ابراىيـ كاظـ قد كسر منطقية السرد بمغة صادمة لمذائقة والوعي 
كسر نظاـ السرد بخطاب ممحمي احتفالي، ىذا  -فاف نزار عبد الستار القصصي السائد،

عمى الرغـ مف اف المروي شفاىيًا يشكؿ مركز مدار ىذا الخطاب بتناصاتو الفولكمورية 
 و الميثولوجية.

والبد مف توجيو انتباه القارئ الى اف نزار عبد الستار تمقؼ اىـ شفرات ) انتصاص 
راحؿ محمود جنداري بوعي مستوعب لو، فماذا يعني النص القصصي ( مف القاص ال

 محمود جنداري بػ) االنتصاص الحقيقي مف النص االدبي (؟.
و أاف انتصاص النص القصصي )يعني تفكيؾ النص والبحث عف مرجعية كؿ معمومة 

و أ( ليذا استجابت النصوص القصصية لػ )عصر المدف( ٗٔو خيط فييا( )أمحور 
تغيرات العالـ( وذلؾ بػ )بتشغيؿ المفاصؿ المعطمة في التاريخ )مصاطب االلية( لػ )م
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( فماذا اختارت نصوص نزار عبد الستار مف ىذه ٘ٔوفي المغة والرؤيا والسرد( )
 المفاصؿ المعطمة؟ ومف ثـ كيؼ اشتغمت عمييا؟

( يتعدد النص حتى تختؿ قيـ المركز، ويتفكؾ نظاـ ٙٔفي )المطر وغبار الخيوؿ( )
غة الجارؼ، منيار الحدود الفاصمة بيف القص والنص بجنوف الفكرة، وسيؿ الالسرد حتى ت

و تتعاصر أزمنة وامكنة أوىو يحتفر لو مجرى عنيفًا في المروي شفاىيًا، بحيث تتحايف 
وذلؾ باستخداـ ، وشخصيات واحداث مختمفة، منيا ما ىو حقيقي، ومنيا ما ىو )ممفؽ( 

 اكثر المفارقات توترًا لالضداد 
نا ابف لؾ ما يعمر، الف خرابؾ حريتي وممكي القادـ/ أشاخت مفاتنؾ يا نينوى ف 

 . ٖٙالمطر وغبار الخيوؿ/ ص
) مبدأ التضاد العالي ( التي تنطمؽ مف )اف العالـ الخارجي ة عمىيكذلؾ المفارقة المبن 

 (.ٚٔمفرط في التعقيد، فاقد النسانيتو ويدفع الى التغريب( )
 يحارب ألف ليس لممموؾ قبؿ موتو تيجاف تغير الرؤوس وال تتغير. فسيدىـ الصالح لـ 
 دوف اف يعرؼ أيف تقع المعابد الجديدة، وال لماذا بنيت القصور فوؽ تالؿ القبور؟. 
الممؾ الذي ال يعرؼ مدينتو بعد الترميـ ال يستحؽ احتراـ الخيوؿ. المطر وغبار  

 المرارة او المفارقة بيف السخرية و  ٖٓ، ٜٕالخيوؿ/ ص
)كاف الممؾ المغترب( نرَكاؿ عمى يمينو، وأود عمى يساره، كانت رائحة البوؿ تفوح مف  

 . ٖٗالمكاف./ المطر وغبار الخيوؿ/ ص
بعبارة )خّيؿ لو( المطر وغبار الخيوؿ/  أواف كاف نص )المطر وغبار الخيوؿ( يبد

ة مفتوحة عمى فاف المتخيؿ قد حدد شكؿ النص، فكاف الشكؿ امتدادًا لرؤي ٜٕص
 مستويات متداخمة مف االزمنة والوقائع، ثـ ينكسر المتخيؿ المروي شفاىيًا بالواقع 

 تزاحمو السيارات الصغيرة.، موكب يشؽ طريقو بصعوبة نحو الجسرأخذ ال 
انيا اخبرتو اف الممؾ الذي بحث عف المدف التي لـ يحرقيا  الّ إكانت نظرة خاطفة،  

 . ٜٖلبحث عف نينوى./ المطر وغبار الخيوؿ/ صأجداده ضيع خيولو في ا
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ليذا يقوـ نص )المطر وغبار الخيوؿ( بتفكيؾ المروي شفاىيًا بصيغة يتعارض فييا 
 السرد مع الحدث، وذلؾ بتأسيس الخطاب مف جية، وفكو مف جية اخرى.

) القصة بالخطاب ( مف القطيعة القائمة عمى كسر اف جمالية ىذا النص ناتجة عف نوع
ف السرد ىنا قصة، والقصة إ( فٛٔف كاف الخطاب ال يساوي القصة )إوبالعكس، ف، 

( كيفية متغايرة زار عبد الستار ) القصة / الخطابـ فييا نخطاب، لذلؾ فالكيفية التي قدّ 
لطبيعة البنية الواقعية/ الممحمية لمحمود جنداري في )عصر المدف( ألنيا ال تكتفي 

ليائو، ثـ انية واحدة، وانما تقـو بفؾ المروي شفاىيًا الى او بمزج الواقعي بالممحمي في ب
 تداخؿ أحيانًا معو.تليات نظيرًا موازيًا لو، واف امف ىذه االو تستبني 

طاب ممحمي ولعؿ نص )الحاقًا بسيرتو المعدلة( يتضمف ىذه الكيفية بتفجير القص بخ
 منة واالمكنة والوقائع.ورا  القص مف تقطيع وتجميع لشتى االز باستثمار بعض ادوات ما

اف ) دحؽ اقمؾ ( ىذه العبارة تتحوؿ مف فعؿ الى اسـ وسمة وواقعة، وكائف وكينونة، 
 وذات، وتاريخ.

بي/ اسطوري/ ميثولوجي، ىكذا تنبثؽ ئ) دحؽ اقمؾ ( مخموؽ حقيقي/ غراذلؾ ىو
ة الحقائؽ واالكاذيب مف فـ السارد، حيث الشؾ في صحة وثائؽ الطوفاف )أربعوف ليم

وليمة( مخطوطات عربايا/ العجائب الخارجة مف قروف الفراغ/ االعترافات الخطية/ غير 
حؽ اخمؾ( في قفصو الحديدي عبر دورة الطبيعة/ داف الحقيقة االكيدة في تحوالت )

 التاريخ في صعوده وىبوطو 
( ىو ترافات خطية تقوؿ بأف ) دحؽ اقمؾاف عماؿ التاريخ أجبروا عمى )كتابة اع 
فيؿ كاف ) دحؽ اقمؾ ( بكؿ ما  ٗٗخرافة افرنجية(/ المطر وغبار الخيوؿ/ ص ضحم

 ينطوي عميو مف موروث )شعبي/ ميثولوجي( مجرد خرافة فعاًل؟.
لمعرفة قد خمط عمينا الحقائؽ الواضحة ااني اشؾ في ذلؾ. الف الرواي المقنع الكمي 

 بالمجازات الكاذبة.
فيي اكثر إنتصاصًا لمقص مف حيث تخصيب  اما )موناليزا.. عاقر( ليعرب السالـ،

القص بجماليات التناص/ الشكؿ المفتوح / التشظي / التشتيت ، وأكثر مغامرة في 
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لكتابة الجديدة لمقص عنده ورا  القص، ولكف تخصيب القصة بجماليات االدخوؿ الى ما
 سيادة الداؿ ، والمعب الحر.خاضع ل
ناليزا و انبنى عمى تناص واضح بيف الم ( قدٜٔواف كاف نص )موناليزا.. عاقر( ) 

ف إ)المرأة في الموحة( والمرأة )العاقر المقعدة في الغرفة( بوعي متداخؿ/ متماه بينيما، ف
فنية التشظي( وتشتيت الحدث، وعمى الرغـ  ( انبنى عمى )ٕٓ( )ٕٓٗ-نص )يوسموموز

لربط والجمع مف لية البتر والقطع، ومف ثـ اآمف اف )موناليزا .. عاقر( اشتغؿ عمى 
 حيث البنية السطحية، فأف اجزا ه أكثر تماسكًا مف حيث البنية العميقة.

 ويمكف اختزاؿ التناص في )موناليزا .. عاقر( الى مستوييف 
 خارجي  ويمثؿ المراة العاقر قبؿ اف تمتزج مع الموناليزا )الموحة(  ●
 أنجبت توأماف سيامياف .. رؤى وحمـ 
 . ٙالسر؟ سأدخؿ الموحة/ موناليزا../ ص ساكتشؼ 
 داخمي  ويمثؿ المرأة العاقر بعد اف تمتزج مع الموناليزا )الموحة(  ●
 . ٛفأنا امتزج مف خالؿ رؤاي/ موناليزا../ ص 
أحسست بحدوث تغيرات في أمزجة االلواف وكأنيا تريد، اف تقذؼ بي خارج أبعادىا.  

 . ٕٔليزا../ صوحصؿ. سقطت مف الصورة.. عمى/ مونا
 ثـ تنيار فكرة التماىي لحظة اكتشاؼ سر ابتسامة الموناليزا 

 حمقا  تمؾ الموناليزا، وقد اكتشفت/ اكتشفتـ سرىا.. انيا عاقر.. عاقر.. 
 وذلؾ ىو سبب ابتسامتيا.

دىشت اكثر، ارتعبت، لـ تكف ىناؾ لوحة عمى الحائط، ىناؾ فقط ارجوحة نفد  
 . ٖٔراة تقبع في كرسييا تبكي.. وتبكي فقط/ موناليزا../ صبصاقيا، وحبؿ متدؿ، وأم

وتنبني فكرة التناص ىنا عمى مبدأ المفارقة في كيفية بنا  الوىـ وىدمو، وذلؾ امتياز 
 مضاؼ لفكرة التناص.

واف كاف نص )موناليزا.. عاقر( تالعب بمنطؽ السرد، وتسمسؿ االحداث، فاف نص 
شتيت كآلية اشتغاؿ في انتصاص القص، ليذا لـ ( إختار التشظي/ التٕٓٗ-)يوسمموز
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يكتؼ النص بتقطيع الحروؼ، وانما يقوـ مقطع رقـ )سبعة( بتركيز/ تبئير داللة التشظي 
بالفراغ المنقوط تجسيدًا لمسطوح المشتتة بوصفيا بنى ناجمة عف تشظيات الحرب، غير 

 قصدية الموجية لو.اف التشظي والتشتيت ىنا خاضع الى المعب الحر عمى الرغـ مف ال
كمفردة )تعني تكاثر المعنى  -والبد مف توجيو انتباه القارئ الى اف التشظي واالنتشار

وانتشاره بطريقة يصعب ضبطيا والتحكـ بيا( وقد يأخذ التشظي عند دريدا )فيضاف 
 (.ٕٔالمعنى وتفسخو، أي فائض المعنى وزيادتو المفرطة( )

( أيعني فيضاف المعنى أـ فائض ٕٓٗ-موموزالتشظي/ التشتيت في نص )يوس –اذف 
 ) اعتباطية الداؿ ( ؟ـ عمى أى سيادة الداؿ المعنى؟ أىو قائـ عم

قبؿ لحظة الحمؿ باالجابة، البد مف االنتباه ايضًا الى اف يعرب السالـ قد تمقؼ شفرة 
التشظي واالنتشار مف جماليات الحرب في بالدنا، ىذا عمى الرغـ مف اف التشظي/ 
االنتشار بمعنى التشتيت مف السمات القارة في طروحات ما بعد الحداثة، ولكف يعرب 

/ واعية بصناعة الموت/ وصناعة الجوع/ ـ تمقؼ ىذه الشفرة بحساسية مرىفة/ يقظةالسال
)ديموزي( لػػ خاصة، ليذا يرتبط التجزي  والتجميع الحرب وصناعة الفايروس مف 

لـ يكف ىذا التحريؼ مقصودًا بذاتو وليس لذاتو؟ أذف بوصفو مصدر الفايروسات فعاًل؟ ا
 أي بمعنى ألـ يكف التحريؼ/ التشويو مف جماليات الحرب ؟ .

حدثيا القص أىـ جماليات القطيعة التي أاف التشظي/ التشتيت مف  –وما يعنينا ىنا 
 الجديد في سياؽ القصة العراقية.

المعاني النصية باستخراج اىـ ما في النص ولفيـ جمالية ىذه القطيعة، البد مف اختزاؿ 
   [ مبأرة مف ومضات نصّية ]

 ) فا ( فوضى 
 )حا ( حرب
 )طا ( طفؿ

 ديموزي أوؿ شييد في وادي الرافديف، تموز، ىكذا أخبرتنا الحكيمات الطينيات. 
 يوسموموز مف جسد ديموزي. 
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 .ٙٔفمف تشظيو ستتوالد الفايروسات/ موناليزا../ ص لف ينسحب.. دينوزي 
 . ٕٓٗعاـ  
 زمف مقيت. 
 . ٕٓبداية التشظي/ ص  
 يوسموموز نثر لقاحو الفايروسي مف اجؿ السالـ/ موناليزا. 
 ٕٕ/ٕٓ/ٜٔ/ٛٔ/ٚٔ/ٙٔعاقر/ص ـ/ة / موناليزا  - ت -ت -ش -ـ –السطوح الػ  

ومف ىنا نعود الى اوؿ جممة مف )الم ) الكوالج ( بعبارة  القرائي( والممصقة بطريقة وجِّ
 )ألف أغادر بو( 

 . ٗٔ)ليست ىذه بالقصة(. موناليزا .. عاقر/ ص 
بيذا االعتراؼ، يجب االعتراؼ باف ىذه القطيعة نتاج حساسية مفرطة في كيفية تيشيـ 

طبوعة ( كؿ ما يمت لمقصة بصمة باستخداـ التشظي والتشتيت لتبديد ) بنية السواد الم
/ التقطيع/ التفكيؾ / التجزئ وصواًل الى تجميع جسد النص بآليات التنثير/ التوزيع

 المشتت بطريقة غير منطقية، لماذا؟ أو ماذا يعني ذلؾ؟.
أدخؿ التشظي والتشتيت في كتابة  -اف يعرب السالـ في ىذا االنتصاص القصصي

 ؿ القصة في المستقبؿ؟القص، وانتقؿ بالقص الى حافة خطرة   أي كيؼ سيكوف شك
 و االجوبة التي تطرحيا الكتابة الجديدة.أتمؾ ىي احدى االحتماالت المؤجمة 

 
  إحاالت 

 فيصؿ ابراىيـ كاظـ/ استشعارات نيايات القمب/ مرجع سابؽ. ( ٔ)
 نزار عبد الستار/ المطر وغبار الخيوؿ/ مرجع سابؽ. ( ٕ)
 ؽ.يعرب السالـ/ موناليزا.. عاقر/ مرجع ساب ( ٖ)
عدناف بف ذريؿ/ النقد واالسموبية بيف النظرية والتطبيؽ/ منشورات اتحاد الكتاب  ( ٗ)

 . ٕٚ/ صٜٜٛٔالعرب/ دمشؽ/ 
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القص والخطاب وفمسفة الحدث/ ترجمة  عال  العبادي/ مجمة الثقافة االجنبية/  ( ٘)
 . ٜٚ/ صٜٜٛٔ( لسنة ٔع )
 استشعارات القمب/ مرجع سابؽ. ( ٙ)
د. حسف عبد الغني االسدي/ المفيـو التكويني غالب فاضؿ المطمبي و ينظر  د.  ( ٚ)

 . ٕٔص ـ/ٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔ( ٖجمة المورد/ ع )لمعامؿ النحوي عند سيبوية/ م
وترجع ىذه الفكرة كما يقوؿ الباحثاف الى العالـ المغوي الفرنسي تسنير الذي )اعتبر 

حكـ في عناصرىا االساسية، الفعؿ المصّرؼ محور الجممة، ومركز التركيب فييا، المت
بو يبدأ التحميؿ واليو يرجع تحديد العناصر التي ترد مف الفعؿ في الجممة عددًا ونوعًا، 

 و ىو عقدة العقد في شجرة التركيب(.أوىو العقدة المركزية 
/ د. محمد أحمد ٓٗٙولمزيد مف التفصيؿ ينظر أيضًا  مدخؿ الى دراسة الجممة العربية 

 ـ.ٜٛٛٔ-ىػٛٓٗٔة العربية/ بيروت/ نحمة/ دار النيض
فيصؿ ابراىيـ كاظـ/ نص  مف أجؿ اكتماؿ المتحؼ/ جريدة العراؽ بتاريخ  ( ٛ)

ٕٜ/ٗ/ٕٓٓٓ . 
 . ٛٙبونتي/ المرئي والالمرئي/ مرجع سابؽ/ ص -موريس ميرلو ( ٜ)
فيصؿ ابراىيـ كاظـ/ نص  الجموس عمى مستقيـ الكالـ/ جريدة العراؽ بتاريخ  ( ٓٔ)
ٕ/ٖ/ٕٓٓٔ . 
 الجموس عمى مستقيـ الكالـ/ مرجع سابؽ. ( ٔٔ)
 الجموس عمى مستقيـ الكالـ/ مرجع سابؽ. ( ٕٔ)
 . ٜٜروالف بارت/ ىسيسة المغة/ مرجع سابؽ/ ص ( ٖٔ)
محمود جنداري/ دخاف العصور متبوع بقاطرة جنداري/ حوار/ مرجع سابؽ/ ص  ( ٗٔ)
ٙ . 
 . ٗمحمود جنداري/ مرجع سابؽ/ ص ( ٘ٔ)
 .نزار عبد الستار/ المطر وغبار الخيوؿ/ مرجع سابؽ  ( ٙٔ)
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د. سي. ميوبؾ/المفارقة وصفاتيا/ موسوعة المصطمح النقدي/ ترجمة  عبد  ( ٚٔ)
 . ٘ٓٔ/ صٜٚٛٔ/ ٔالواحد لؤلؤة/ دار المأموف لمترجمة والنشر/ بغداد/ ط

 . ٖٜالقص والخطاب وفمسفة الحدث/ مرجع سابؽ/ ص  ( ٛٔ)
 موناليزا عاقر/ مرجع سابؽ.يعرب السالـ/  ( ٜٔ)
 يعرب السالـ/ موناليزا.. عاقر/ مرجع سابؽ. ( ٕٓ)
د. مجاف الرويمي/ د. سعد اليازعي/ دليؿ الناقد االدبي/ المركز الثقافي العربي/  ( ٕٔ)

 . ٙٙ/ صٕٓٓٓ/ ٕبيروت/ ط
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 فنتازيا القص
 ورا  الواقعيةقص ما

 
 
 
 
 
 

ورا  الواقعية ؟ ىؿ ألف الواقعية لـ تعد تحتفظ بعناصر القص الى ما تجوإ لماذا         
 القوة والتحدي والبقا ؟

جماليات فما ورا  الواقعية قد زحزح الواقعية بجماليات جديدة مف القطيعة، واف كاف ما
 واقعية في السرد؟.                                   – ىذه القطيعة؟ أىي قطيعة بصيغة كسر واقعية السرد بالميتا

واف كاف القص قد اتجو الى انشا  وتخميؽ بنى افتراضية ) ما ورا  واقعية ( قائمة عمى  
 بديمة لمواقع؟أـ التخيؿ، والتوىـ، وحمـ اليقظة، فيؿ الغاية منيا اف تكوف موازية 

واقعية ( اطروحة موازية ) ما ورا  الأوواقعية (  -رة الى اف ) الميتاالبد مف االشا
فيزيقيا ( أو ما ورا  الطبيعة بالمعنى الداللي واالصطالحي، ولكف  -)  الميتاالطروحة 

فيزيقيا بوصفو احد أشكاؿ الفنتازيا( وخاصة انيا  -ىؿ )يمكف النظر الى مفعوؿ الميتا
 (.ٔ)تتمتع بخاصية جعؿ ما ىو عادي بمنتيى الغرابة( )

ىي المدخؿ الطبيعي الى التخيؿ، والتوىـ، وحمـ اليقظة في ) قص  -الفنتازياواف كانت 
ف ) ما ورا  الواقعية ( في القص تعني خرؽ واقعية السرد/ واقعية إما ورا  الواقعية ( ، ف

 الواقع بأي شكؿ مف أشكاؿ الفنتازيا.
 وتندرج ضمف ىذا االطار قصص منيا 

 (ٕقصي الخفاجي ) -مستوطنة الكالب -
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 (ٖصالح زنَكنو ) -قيامة الدـ -القيد -
 (ٗميسموف ىادي )…….. بداية  -

 (٘محمد عموف جبر ) -تماثيؿ تعود.. تماثيؿ تمضي 
وعمى الرغـ مف اف ىذه القصص متغايرة مف حيث البنى التعبيرية، فيي متقاربة مف 

يا تتقاطع في ، ولكنيا الالشعور(ز نت أصاًل عمى ) فنتا، ألنيا انبالبنائية حيث االشكاؿ 
و تخميؽ البنى االفتراضية ] المتخيمة / المتوىمة / الحالمة [ بوصفيا بنى أكيفية انشا  

بديمة لمواقع واف لـ تكف موازية لو تمامًا، وغالبًا ما يتداخؿ الغرائبي بالعجائبي في ىذه 
لمدارات ( ىو البينة المييمنة االكثر تأثيرًا في توجيو حركة ارابالقصص، غير اف ) االغ

 النصية.
ف الغرائبي فييا إحركة القص، ف وطنة الكالب( ىي ذاتيا مركز مدارواف كانت )مست

جة في السرد وصواًل الى )نقطة عميا( يتداخؿ فييا الواقعي يكسر الواقعي بصيغة متدرِّ 
بالغرائبي، حتى يتالشى فييا الحقيقي بالوىمي، أي بمعنى اف كسر الواقعي بالغرائبي 

عمى احداث صدمة مفاجئة او متدرجة عمى الرغـ مف كونيا محايدة في تنمية  غير قائـ
 الشؾ وتصعيده باالستفياـ 

دري ىي لمف لالختبار، لمتربة. ال أحد أقة ىي )مستوطنة كاممة لمكالب( الفي الحقي 
 . ٜٛيدري. المشيد الجديد في القصة العراقية/ ص

عادي بمعنى الغرابة، وانما تجعؿ ما ىو  وأىو مألوؼ اف جمالية ىذه القصة التجعؿ ما
 غرائبي واستثنائي بمنتيى المألوؼ العادي.

)قيامة الدـ( كذلؾ لصالح زنَكنة مًا ليذه القصة، تقوـ، )القيد( ووعمى نحو مغاير تما
باحداث صدمات متدرجة في بنا  الوىـ وىدمو بحساسية مثيرة لفنتازيا الالشعور، فالقيد 

ة رجؿ يستيقظ في الصباح، فيجد نفسو مكباًل، ولكف زوجتو ال غير منظور، ولكف ثم
 ترى القيد.

 أيف ىي السالسؿ؟ -
 أال ترينيا؟ -



 58 

 أنا ال أرى أي شي . -
 ترينيا؟ الأة التي تقيد رجمّي يوىذه السالسؿ الحديد -
 كال -
فاطمة/ المشيد الجديد في القصة العراقية/ لكنيا تقيدني باحكاـ صدقيني يا -

 . ٘٘ص
ولكف الالمرئي ليس ىو أي يختمط المرئي بالالمرئي،  ، اقعىنا تختمط الفنتازيا بالو 

ولكسر الالمرئي بالمرئي ، ( ٙ) نقيض المرئي، فالمرئي نفسو يمتمؾ جز ًا ال مرئياً 
 وجعمو اكثر غرابة، يمتؼ القيد حوؿ )الزوجة( 

ا حاولت اف اصرخ حاولت اف اىرب الى خارج البيت، فوجئت بالسالسؿ تقيدني، ولمّ  
 . ٙ٘وجدت فمي بات مخّيطًا، المشيد الجديد/ ص

الؽ قوبنزعة مماثمة تتجو )قيامة الدـ( الى احداث صدمات متدرجة لبمبمة الواقع، وا
الوعي السائد باالغراب، وعمى الرغـ مف انيا تبني ىذا الوىـ بحساسية صادمة لموعي، 

 فيي ال تسعى الى ىدـ ىذا الوىـ بالواقع.
ىذه القيامة مف الدـ، يستيقظ شيخ عجوز، فيفتح صنبور الما ، فيتدفؽ منو سائؿ  في

احمر قاف، مما يصاب بالدىشة والذىوؿ، ألف الما  ظؿ يجري مصحوبًا بأنيف خافت، 
فتسا ؿ )ما ىذا الدـ؟( كذلؾ المرأة )الحائظ( حيث ارادت اف تغتسؿ، فاختمط دـ 

الدـ؟( ولّما وضع الطفؿ الظمآف فمو عمى  الصنبور بدـ حيظيا، فصرخت )ما كؿ ىذا
الصنبور، عّب الدـ الحار، واخذ يعدو، ويصيح )دـ . دـ(، ويتسع حقؿ الرؤية، 
فالعابروف فوؽ الجسر شاىدوا الدـ يجري في نير المدينة )وثمة رؤوس وايد وارجؿ 
طافية عمى السطح( وىـ يسمعوف أنيف الدـ، حتى الغيوـ ترعد، وتيطؿ بدـ مصحوب 

 بنشيد مكتـو غاضب.
اف كؿ كممة تقاؿ ىي داللة مف خالؿ ارتباطيا  -اف المشكمة في ىاتيف القصتيف

بالقصة ككؿ، وليس بذاتيا، ليذا فيما ال تكتفياف بخرؽ الجانب الداللي مف واقعية الواقع 
 باالغراب فقط، وانما تفترضاف بنية موازية او بديمة لمواقع. 
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ف )القيد( إقد جعمت االغراب بمنتيى العادي والمألوؼ، فواف كانت )مستوطنة الكالب( 
)قيامة الدـ( جعمتا الواقع بمنتيى الغرابة، ليس ألف )مستوطنة الكالب( مستعمرة قائمة و

و أعمى مبدأ المطابقة بيف الداللة والواقع، واف )القيد / قيامة الدـ( قائمتاف عمى التخيؿ 
اقع( ينزاح في ىذا النمط مف الكتابة الى بنية و حمـ اليقظة، وانما ألف )الو أالتوىـ 

فؽ غرائبي، ليذا أفؽ الواقع في ىذه القصص ينكسر بأافتراضية بديمة عنو، أي اف 
لية التذكر آتتعرض واقعية السرد في )مستوطنة الكالب( الى تكسير متدرج مف خالؿ 

يتقاطع فييا الزماف  -بقوة التوجو نحو الزمف االمتدادي واالرتدادي، ومف مركز رؤيا عميا
 مع المكاف 

في تذكر المكاف تنشط الذاكرة، قاؿ ذلؾ لجاره، الذي ينشر غسيمو فوؽ حبؿ موتور،  
 في اعمى البناية الشاىقة.

 ىي أرض خال ، أرض تابعة لممشروع. 
 ىنا في الشقة. 
 .ٜٛثمة شيور أو سنيف، ستمر، حتى تعمر أرض المشروع/ المشيد الجديد/ ص 

ة السرد الى سمسمة مف االنقطاعات المستمرة، ومعو يتعرض ييتـ تقطيع خطىكذا 
 المكاف بوصفو حاضنة لمزماف الى انكسارات حادة 

فيناؾ يا صديقي اليوا  طمؽ، وتغمره رائحة الكالب.. ولكف ىنا فوؽ السطوح..  
ف، ولكف عمى و ال يكو أالعالية.. فوؽ تمؾ البناية.. اليوا  طمؽ.. ونقي..! قد يكوف نقيًا 

 . ٖٜاالقؿ تغمره رائحة البشر/ المشيد الجديد/ ص
اف القص الناجـ عف السرد ]ىنا[ ال يخمو مف التالعب بمنطؽ الزمف، والمناقمة السردية 

عمى البناية الى مستوطنة الكالب في ارض الخال  المحاذية لممشروع أمف الشقة في 
 الزراعي، وبالعكس.

ي )القيد( الى انحراؼ مقصود لخرؽ واقعية الواقع بالسرد كذلؾ تتعرض واقعية السرد ف
المتخيؿ بدرجة عالية مف االيياـ، لدرجة يختمط المتخيؿ بالواقع، حتى يفضي الى الحمـ 

 و الكابوس أ
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   صرخ فزعًا، تجمع الجيراف، وحمموه الى فراشو، واستدعوا الطبيب يفحصو، وأكد انو  
 يشكو مف مرض عضوي.ال
التالي كنت آمؿ اف تتحسف حالتو وينجو مف الكابوس الذي جثـ عمى في اليـو  

 صدره.
ف القارئ، وال يعطي ضمانات واقعية، ألنو قائـ عمى عناصر طمئِ ولكف ىذا السرد ال يُ 

 المباغتة، والمفاجأة، والمناورة في تشكيؿ الصدمات 
ف قمة رأسو كاد قمبي اف يطفر ىمعًا مف صدري، حيف رأيت السالسؿ تطّوؽ زوجي م 

 . ٙ٘حتى أخمص قدميو/ المشيد الجديد/ ص 
أما )قيامة الدـ( فيي اقؿ تكسيرًا لواقعية السرد، وأكثر ايفااًل في االغراب. وعمى نحو 

)تماثيؿ ة في قصتي )يداف( لميسموف ىادي ومفارؽ تمامًا يتحرؾ القص ما ورا  الواقعي
الشكؿ الداؿ عمى المتخيؿ تمضي.. تماثيؿ تعود( لمحمد عمواف جبر بحساسية 

 العجائبي.
ية، واخرى محايدة، تنفتح قصة )يداف( عمى متخيؿ محايث لسرد قائـ عمى أفعاؿ موجّ 
ف االفعاؿ المحايدة إفاف كانت االفعاؿ الموجية تفتح مجاالت حيوية لمتعبير القصصي، ف

بنية  -ديفف فكرة خمع/ ارتدا  اليإمثاًل( تغمؽ ىذه المجاالت، وبرغـ ذلؾ ف -)قاؿ 
تعبيرية يراد بيا استثمار )فنتازيا الالشعور(، فالقصة تبدأ بتكسير واقعية الواقع بصيغة 

فؽ توقع القارئ بسخرية أمتدرجة في القص، ولكف بدافع )الحساس بالنياية( ينكسر 
 باردة 

 ولضرورة اجرائية، سنفترض اف القصة تنتيي بالعبارة االتية 
 قاؿ لنفسو  

 عمى يدييجب اف اعثر 
 ال تخمعيا بعد اليوـ -

ثـ انقمب الى زوجتو، وايقظيا وطالبيا اف تساعده بالبحث عف يده اليسرى التي خمعيا 
 .ٜٓقبؿ قميؿ )ال تنظر الى الساعة(/ ص 



 61 

وباسقاط ما تبقى مف فقرات القصة، يمكف اف تحتفظ القصة بالتأثير الفنتازي )ألف 
وخاصة اف )التأثير االولي لمفنتازيا ىو ، الواقع( الفنتازيا تتخطى حدود المنطؽ والزمف و 

ابتعادىا عف المألوؼ. أما تأثير الفنتازيا األىـ واألروع فمصدره صالتيا بما ىو مألوؼ( 
(ٚ.) 

و أو التخيؿ أالقص ىاتيف اليديف بوصفيما بؤرة سرد ينبثؽ منيا التوىـ  رمف ىنا يؤسط
 حمـ اليقظة 

  يعرؼ ايف يضعيما وىو يناـ.كؿ يـو يحير بيما.. يديو.. ال 
 .ٚٛسأخمعيا وأناـ.. وفي الصباح ارتدييما ثانية./ ال تنظر الى الساعة/ ص 
 ًا مديدًا لاليدي في ثكنة يناـ فييا الرجاؿ بالعشرات.بثـ تخيؿ مشج 
فكر الرجؿ اف توضع االيدي تحت أسما  أصحابيا لئال ينيض أحدىـ في الميؿ  

يديو.. فيأخذ الرساـ مثاًل يد الصباغ.. والجراح يد القصاب.. والنحات فيرتدي يديف غير 
 يد النجار.

مد يديو الى اماـ وخمع اليسرى باليمنى .. أيقظ زوجتو وطمب منيا اف تخمع لو اليد  
 . ٛٛاالخرى بعد اف لـ يعد بمقدوره اف يفعؿ ذلؾ/ ال تنظر الى الساعة/ ص

قد ]ىيأف[ مف خالؿ بؤرة السرد امكانية االنتقاؿ مف في ىذه الفقرات، نالحظ بأف القص 
 التوىـ والتخّيؿ الى حمـ اليقظة 

وضع يده اليسرى جانبًا وناـ.. وأثنا  نومو حمـ بأف مدير الفرقة التي يعمؿ فييا جا   
في الميؿ وسرؽ يده اليسرى.. ثـ أخذىا الى غرفة أميف الصندوؽ وفتح بيا الخزانة 

واؿ تاركًا بصمات تمؾ اليد عمى الخزانة./ال تنظر الى الساعة/ وسرؽ ما فييا مف أم
 . ٜٛص

وبحمـ اليقظة يكوف القص قد غادر الواقع واف لـ ينغمر فيو، وقد ىيأ لنا ىذه العقدة 
 المركزية 

نظر لو القاضي بوجو شائخ ومتورد يشبو وجوه القضاة في المسمسالت االنكميزية،  
 وقاؿ لو 
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 ماذا تقوؿ؟ -
 جؿقاؿ الر 

 . ٜٛكنت نائمًا عندما سرقت يدي/ ال تنظر الى الساعة/ ص  -
شعوري، ولعؿ اىـ ما فيو ىو ىذه الكيفية التي تحوؿ بيذه الحبكة تييكؿ السرد بحدث الو 

 فييا القص الى ما ورا  الواقعية، وخاصة بعد اف اختمط العجائبي بالواقعي.
ينفتح نسؽ  -ؾ التأثير الفنتازيومف العبارة التي افترضنا بأنيا ستجعؿ القصة تمتم

فؽ توقع القارئ مثمما انكسر بتمؾ المفارقة التي أخر ال ينكسر فيو آالقصة عمى شي  
 اغمقت النسؽ بالسخرية الباردة!

ا في قصة ]يداف[ اختمطت بالواقع حتى حولت ىذا الواقع الى) حمـ واف كانت الفنتازي
    تماثيؿ تعود( اختمطت بالواقع، ولكنيا  ف الفنتازيا في قصة )تماثيؿ تمضي..إ( فيقظة

 يتحوؿالذي ال( وخاصة اف ىذا االختالط ٛلـ تستطيع تحويؿ الواقع نحو الحممية( ) )
يجعؿ القص الذي يتحرؾ ما ورا  الواقعية اكثر اثارة لمحيرة  -فيو الواقع نحو الحممية

والشؾ والتساؤؿ، ليذا بمجرد اف يتحوؿ الواقع المختمط بالفنتازيا الى )حمـ يقظة مثاًل( 
 يفقد جماليتو التعبيرية.

زمة فجأة داخؿ أ -في قصة )تماثيؿ تمضي.. تماثيؿ تعود( يضعنا محمد عمواف جبر
مفتوحة عمى مستويات تعبيرية متعددة، يمتبس فييا الواقعي بالعجائبي ابتداً  مف صرخة 

و طوفاف، فأي منيما كاف مركز أو زلزاؿ أ)قاسـ الساجت( كرد فعؿ لما حدث مف خراب 
 مدار القص المتخيؿ؟

 المخيمة مرآة مكسورة تتوارى خمؽ سماكة الطيف 
نظرىـ وىـ يركضوف في الطيف مخيطيف أجبرىـ الخوؼ عمى الركض، فكاف م 

 . ٘ص سيقانيـ باستقامة وتواؿ بطئ )كالروبتات( تماثيؿ تمضي../
 ثـ ينكسر المتخيؿ بالواقع 
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يقيف  ..خر، كاف يقودناكاف قاسـ الساجت يتقدمنا مسافة لكنو يتوقؼ بيف الحيف واآل 
و/ ثماثيؿ تمضي../ دمنا عميأاف ثمة شي  ميـ يعرفو بائع الجرائد، ىذا الرجؿ الذي 

 . ٘ص
 أو تداخؿ الواقع بالمتخيؿ 

../ ص سفكّنا نقرأ صحؼ االم  / تماثيؿ اليـو  . ٘عمى انيا صحؼ اليـو
 غير اف القص ينحرؼ أكثر باتجاه المتخيؿ 

 انو الطوفاف..!! 
 ويتشّوؼ القص حدود الطوفاف مف مركز رؤية عميا مفتوحة عمى العالـ 

حيث تتسع االرض قمياًل وتنبسط، رأيت مدينة محشورة تشبو جبؿ عاؿ، في القمة، …  
 عدا اف ما فييا تقوـ عمى بعضيا. –مدينتنا وال تختمؼ عف مدف أخرى بشي  

كنت ممددًا عمى االرض الوعرة الجردا ، وجيي يكاد يالمس السحب، تنغرس صخور  
 يف كنت.أعمـ أحادة في ظيري ورقبتي، ال 

ة، رأيت الما  يفور فييا صاعدًا الى الجبؿ، لجد مف الما  كانت تخيطني ىاوية عميق 
 . ٚالمتالطـ تصعد ببط / تماثيؿ تمضي../ ص

 ويختمط الواقع بما ىو عجائبي 
خر، يضربوف باقداميـ اليائمة اسفمت كاف يصرخ اف رآىـ يغادروف واحدًا بعد اآل 

رة لحظة سيرىـ/ تماثيؿ الشارع الذي كاف يتشقؽ طوليًا، ويزداد اىتزاز البيوت المجاو 
 . ٛتمضي../ ص 

المدينة بصاقو عصفًا، حرؾ االشجار، بؿ اقتمع بعضًا منيا، وسمع في فضا   أحدثَ  
غريب )كأنو يأتي مف بعيد( وأشيا  ترتطـ مع بعضيا، وينبعث الطيف مف الشقوؽ صرير 

 . ٜالتي احدثتيا أقداـ العمالقة عمى االرض/ تماثيؿ تمضي../ ص
الفنتازيا والواقع الى زعزعة واقعية الواقع، واف يدفع  فيؤدي ىذا االختالط بيوبداىة اف 

 بالقص الى ما ورا  الواقعية بحساسية مغايرة لمنطؽ الواقع ونظاـ االشيا  
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مموؾ طافوا االرض، استقروا ىنا، لـ تروىـ.. ولـ تحّسوا بوجودىـ، ولكنيـ موجودوف،  
 . ٓٔـ/ تماثيؿ تمضي../ صقريبوف منكـ، يسمعوف صراخكـ ولغطك

احذرؾ اف االرض ستنشؽ وسيظيروف لوىمة فجرًا يشطروف المدينة شطريف/ تماثيؿ  
 . ٔٔتمضي../ ص

فوؽ بشرية، وألنيا مخموقات عجائبية تتمتع بقدرات مااف )تماثيؿ تمضي.. تماثيؿ تعود( 
 تمضي ثـ تعود، فيي تمتمؾ قوة الحضور المطمؽ بمعنى الغياب 

يدؾ قبؿ أف أرحؿ، مّد يدًا صافية نحوي، لكنني حيف مددت يدي، أمسكت اعطني  
فراغًا، نيضت، ألقيت نفسي عمى الرجؿ، فمـ ألمس شيئًا، ابتعد قمياًل، ولوح لي قبؿ اف 

 . ٕٔيختفي/ تماثيؿ تمضي../ ص 
الى نقطة مركوزة في بؤرة الساجت( ىذه المستويات المتعددة وتختزؿ صرخة )قاسـ 

 (.ٜزاح فييا الواقعي بما ىو عجائبي )متخيمة ين
سكنت ظالليـ اسفؿ الوادي، بعد اف تخّشبوا مديريف ظيورىـ الساكنة تحت الشمس،  

وبيف خط االنحنا  االوؿ وانحداره في ثنيات الجسد، انحدرت العالمات االربع مع 
 الّ إخير ليا كأنيا تشؽ أنفاقًا فييا، لـ ندرؾ ولـ نع فقداننا االوؿ واال -االرض المخضرة

 بعد صرخة )قاسـ الساجت( والتي وصمتنا قبؿ اف ينحدر معيا/ تماثيؿ تمضي/ ص 
ٖٔ . 

ط اف ىذه القصص تقـو بكسر نمط الواقع بما ىو )غرائبي وعجائبي( غير اف اختال
ا  الواقعية في حالة الفنتازيا بالواقع ليس جديدًا، ولكف يحدث اف يتجو القص الى ما ور 

خروج عميو و عف الواقع، لذلؾ فاف كسر واقعية الواقع بمثابة قطع لسياؽ  غياب المنطؽ
و بديمة أبسياؽ اخر، وما التخيؿ، والتوىـ، وحمـ اليقظة غير بنى افتراضية موازية 

 لواقعية الواقع، وتمؾ باعتقادي مف جماليات قص ما ورا  الواقعية.
 

  احاالت 
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( مرجع سابؽ/ نقدية -)مقاربات ميتافؽ آخر أب عباس عبد جاسـ/ الكتابة ( ٔ)
 . ٚٔٔص
 المشيد الجديد في القصة العراقية/ مرجع سابؽ. ( ٕ)
 المشيد الجديد في القصة العراقية/ مرجع سابؽ. ( ٖ)
ميسموف ىادي/ ال تنظر الى الساعة/ قصص/ دار الشؤوف الثقافية/ بغداد/  ( ٗ)

ٜٜٜٔ . 
 ؿ تعود/ مرجع سابؽ.محمد عمواف جبر/ تماثيؿ تمضي.. تماثي ( ٘)
 . ٜ٘ٔموريس ميرلو بونتي/ المرئي والالمرئي/ مرجع سابؽ/ ص  ( ٙ)
مدخؿ الى الواقع/ ترجمة  صباح سعدوف السعدوف/  -ت. ي. أبتر/ أدب الفنتازيا ( ٚ)

 . ٜٔٔ/ صٜٜٚٔدار المأموف لمترجمة والنشر/ بغداد/ 
ة الواقع/ مقدمة/ تماثيؿ مؽ الحماـ االبيض في عتمحينظر  ذيب حماد/ عندما ي ( ٛ)

 . ٘تمضي.. تماثيؿ تعود/ مرجع سابؽ/ ص 
وىناؾ قصة بعنواف )وحوش العاصفة( تنحو نفس المنحى في خمط الفنتازيا  ( ٜ)

بالواقع، كما انيا تضعنا فجأة داخؿ أزمة مفتوحة عمى مستويات تعبيرية متعددة، ينكسر 
 ماثيؿ تعود/ مرجع سابؽ .ينظر  تماثيؿ تمضي.. ت /فييا الواقعي بالعجائبي
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 أدبية النص
 نزع التأطير القصصي

 
 
 
 
 
 

يعد جنس القصة يحتفظ بالنقا  الخالص، ليس ألف )السرد القصصي، لـ يكف  لم       
زحزح ( وانما ألف ظيور النص في عالـ القصة ٔ)بر تاريخو الطويؿ جنسًا مستقرًا(قط ع

بالخروج عمييا، واالنفالت النيائي منيا بالمعب الحر بالداؿ، وتكريس  ةقوانيف عمؿ القص
عف القصة بالتعدد  دى ذلؾ الى نزع االطارأمما ، ( ٕ)التراجع الالنيائي لممدلوؿ( )

في عالقة خفّية،  أي النص )، ( ٖ)ص، وىو )تعدد ناتد عف بنية النص(الداللي لمن
 (.ٗجمّية مع غيره مف النصوص( )

ىـ خواص الكتابة الجديدة، فيي تشكؿ اىـ جماليات أىذه التعددية مف  ف كانتا  و 
خرى، ليس ألنيا خاصية ف لـ تكف اىـ الجماليات األإ -القطيعة في القصة العراقية

 خرى في الكتابة الجديدة لمقص.أ، بؿ وىي كيفية  و خصيصة جديدة فقطأحداثة 
وص التنور/ نصوص البئر( )نصوص المرايا/ نصاف )تخطيطات( جابر خميفة جابر و

ليمة الفواؽ/ تميمة الماموث/  )يات خيط المرعز( لمحمد السمطاف ووخاصة )مرو 
تتخذ مف مقولة النص بنية ىذه النصوص ال -عبد اهلل القيسي المندلؽ غنا ًا( لفاضؿ

وانما تقـو بتنشئة وتخميؽ حيوات جديدة  -خرآكما الحظنا في سياؽ  -طارية لمقصإ
 كتابة القص الى كتابة جديدة لمنص.فييا تنزاح 
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 و اأحساسية جديدة بجماليات الحرب، واالثر، والمغفوؿ إوتكشؼ ىذه النصوص عف 
 لمسكوت عنو.

تنػػػزع )تخطيطػػػات( جػػػابر خميفػػػة جػػػابر الػػػى شػػػعرنة الخػػػط والمػػػوف والمسػػػاحة عمػػػى سػػػطح 
 محايث، لو عمؽ غير منظور لمحرب.

)كراسة كانوف( لمحمد خضير، نصه التخطيطات مع تخطيطات رواية وتشكؿ ىذ
بنى نصوصية جديدة،  -مزة عباسمائيات( لمؤي ح -وتخطيطات نص )اآلماؿ والمباىد

وية خاصة بيا، وليست ماف تخطيطات جابر خميفة جابر تقـو بتخميؽ نصوص رس غير
لبيكاسو، واعداـ الثوار لغويا في )كراسة كانوف(  رنيكانصوصًا رسموية قائمة بذاتيا كالغو 

 و )المباىد واالماؿ(.
اف تخطيطات جابر خميفة جابر تتحرؾ في زمف سائؿ، ومكاف عائـ وفؽ تعالؽ بنائي 
بيف الموحة والحدث في الباخرة )طريدوف(، بحيث ينزاح السرد القصصي فييا الى سرد 

 تشكيمي 
 فجرًا  في قمب الموحة 
 الشت ألواف المشيد الخمفيضحى  ت 
بعد الظييرة  أنجزت زوارؽ المينا  في عمميا وعومت طريدوف بمساعدة مياه المد  

 والرافعات العمالقة.
غروبًا  أمر القبطاف مساعديو بالغا  االستراحات، وتجميع الطاقـ عمى السطح، وعاد  
لموحة ثانية، غير اني لـ ألحّدؽ في ا -يقوؿ الكابتف شياب البحر -كابينة القيادة -الى

 اعد ارى شيئًا منيا.
ومف خالؿ التالعب بالزمف والمكاف، والمناقمة بيف الموحة والحدث، وتبادؿ المواقع 

تنشأ حيوات متحركة، وتتشيأ عالقات مفتوحة عمى  -بينيما، والتناوب في االدوار
 مستويات متعددة مف الدالالت 

/ ىؿ كانت طريدوف في  ؟ البحر شييداً  ىؿ كانت طريدوف تحترؽ؟/ ىؿ كاف شياب
 الموحة؟/ ىؿ كانت الموحة معمقة في داخؿ طريدوف؟.
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 ولغرض المعاينة، البد اف نتقصى ىذه الدالالت 
 يقوؿ الكابتف شياب البحر  

رأيت الموحة عمى الورقة االولى مف سجؿ الباخرة، كانت تخطيطات بالحبر المموف يتغير 
 تغير زوايا النظر وتحرؾ مساقط الظالؿ.شكمي فييا وموقعي مع 

 الموحة كانت تنزلؽ مف كؿ مرة، ال حدود ليا وال مكاف. 
 لتغتبط شييدًا بقاربؾ، ولترض طريدوف عنؾ سيدي شياب البحر. 
 كانت طريدوف تحترؽ. 
، وىي ترسو في شط مف حرائؽ ضفتاه   طريدوف ذاتيا لمحتيا تنبثؽ مف تحت الرسـو

 شاطئيو بال رؤوس. زماف حرب ونخيؿ
تمؾ ىي المرايػا العاكسػة لمػدالالت، ولكػف الحقيقػة االكيػدة  اف الموحػة تسػبؽ تأويػؿ احتػرؽ 
طريػػػػػدوف وتميػػػػػو مباشػػػػػرة، أي اف طريػػػػػدوف تظيػػػػػر مػػػػػف خمػػػػػؼ، وظيػػػػػر، وعمػػػػػؽ الموحػػػػػة، 

 وبالعكس.
خػػػػػػر لػػػػػػـ اجػػػػػػده ضػػػػػػمف ىػػػػػػذه آالمعنونػػػػػػة( تخطػػػػػػيط ويتصػػػػػػؿ بيػػػػػػذه التخطيطػػػػػػات )المرقمة/

 ضحى.. الجدار( وما يعنينا مف ىذه الفقرة التخطيطات، ىو )
قالت أتعرؼ الكابتف شياب البحر؟ )ولـ تنتظر ردًا(.. زارنا يوما بقاربو، دخؿ مجّرة  

 (.ٙفأغمؽ المجمد وخرج. ))…( الكتب، رأى الزند يخرجوف، ورآىـ عمى جذوع النخؿ 
، تنزاح قيمة النص ) الموحة / الحدث ( حتى تنفؾ الى مدونة جديدة بالترافد بيذا التناص

أوؿ مف حقؽ حيازة جديدة في كيفية تقديـ سطوح محايثة  -االجناسي. ولعؿ جابر خميفة
ورا  ما لجماليات الحرب مف منطقة ما ورا  السرد، ألنو قدَّـ تخطيطاتو مف منطقة

 الرسـ.
لمحمد السمطاف، فقد انشغمت بكيفية انشا  سطوح موازية اما نصوص )ما يشبو االثر( 

ثر، ليس ألنيا فضا ات نصوصية تسعى الى تنقض فييا قص األ -لجماليات الحرب
سر النوع واليوية والجنس االدبي، وانما ألنيا تتحرؾ في الحيز غير أاالنفالت مف 

يتنافى  يقبؿ االمحا ، ىو مااالثر ىو ماص، وخاصة اف )المكشوؼ لفضا  الن
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يتعارض مع العالمة القارة في تبديميا. فاألثر الحضور، ىو مايتناقض واالمتال ، ىو ماو 
" وىو ليس حضورًا قائمًا مًا " المتنافر، الغير، المختمط ىو بنية تحيؿ عمى االخر، عمو 

لى االنزياح الذي يمكف لمحس اف يمتقطو، وىو ال يؤدي الى الحضور بقدر ما يؤدي ا
 (.ٛ( )ختمؼيتضمنو الم

ورا  سيس لجماليات االثر واالختالؼ مامف ىذا الفضا  تبدأ القطيعة الجديدة في التأ
ورا  السرد / ) مف منطقة ما ي بدأت بتخطيطات جابر خميفة جابرالقص، كالقطيعة الت
 طار القص بتعدد السطوح المختمفة.إالرسـ ( بكسر مف منطقة ما ورا  

اف االشارات المبثوثة في فضا ات محمد السمطاف تصطدـ وعي القارئ، ألنيا ال تكتفي 
بكسر اطار القص، وانما تقـو بتيشيـ ما تبقى منو باختراؽ حدوده القارة بآليات النص، 
ألف ما لـ تقمو )مرويات خيط المرعز( قد قالتو المرويات السائدة. بحركية النص، وذلؾ 

 طمة في المغة بتشغيؿ المفاصؿ المع
اف االرض لو دارت، فميس اكثر مف دورة المغزؿ وانفتاحة خيط المرعز الرقيؽ،  

 . ٜٔما يشبو االثر/ ص / وتدفقو في فضا  المدينة
وألف )الالمقوؿ( ىنا يشبو االثر، فيو محذوؼ أو مكتوب بفراغ منقوط يتصؿ فيو النص 

كية السرد الخطي في مقابؿ و تمزيؽ شبأمف حيث ينفصؿ عنو القص بصيغة انتياؾ 
 تكثيؼ نسيد المغة.

زا  عالـ يتشيأ مف جديد، ومف جديد يتشيأ ىذا العالـ، وىكذا ينبغي عمينا اف إاذف نحف 
 نألؼ الغرابة في أحالـ يقظتنا 

نحف حضيرة غرائبية. نصفؼ الريش لمطائر مف جديد ونجعمو يمتحؽ بالسرب  
 . ٜٕما يشبو االثر/ ص /المياجر
 اذف تتأسس ىنا الكتابة عمى امكانية واحتمالية المحو؟فكيؼ 

 أعني كيؼ سيظير امحا  االثر في وجود االثر؟
 ؟؟ وعمى َمفْ ثـ ما المقصود بػ )االثر( ؟ ولمف ؟ واثر َمفْ 
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ثر( تشتغؿ عمى فف كيفية حفر االثر عمى مرايا عاكسة اف نصوص ) ما يشبو األ
) شواغر البياض ( المغة ( و) فجوات الفراغ ( و اتتتجمى في ) مفارق لدالالت مستورة،

ثر أخر، وعمى ثر البد لو اف يطبع نفسو باالحالة عمى اآل) األوما تنزاح بأثر آخر ألف 
 (.ٜاخر يطبع نفسو بالنسياف، والتخمي عف مكانو( )

 اذف االثر + المحو = بنية مرجعية 
 (.ٓٔىذه المرجعية ىي ]احالة وارجاع[ ) 

واؽ/ تميمػػػة المػػػاموث/ المنػػػدلؽ غنػػػا ًا( لفاضػػػؿ عبػػػد اهلل فػػػوص )ليمػػػة الكمػػػا اتخػػػذت نصػػػ
( مػػػػف التنػػػػاص ) االقتػػػػراض النصػػػػي/ التضػػػػميف النصػػػػي ( آليػػػػة جديػػػػدة فػػػػي ٔٔالقيسػػػػي )

 تفكيؾ المنصوص عميو، ومف ثـ اعادة تركيبو باحساسية مغايرة لو.
متعددة مف  ونعد نص )ليمة الفواؽ( أكثر النصوص قدرة عمى االنفتاح عمى مستويات

 الداللة، فما معنى )الفواؽ(؟.
مف ىنا يبدأ ) االنزالؽ المستمر لممعنى ( بخروقات مستمرة مف االنحراؼ بالمعنى عف 

ف كاف )الفواؽ كما يرى شيوخنا إ)معنى الفواؽ( بوصفو مركز مدار شفرات النص، ف
دة، فيصعب ابتالع االجال ، يقطع نياط القمب، ويجعؿ الحمقوـ مفتوحًا نحو الرئتيف والمع

 فيؿ ىو كذلؾ؟. ٛ٘الجعالف/ ص ؼالطعاـ والتنفس معًا( خري
وانطالقًا مف ىذه الثيمة الواحدة، تتعدد مستويات الداللة بتعدد انواع االستقصا ات، 
بحيث يتضمف )الممحؽ االوؿ( ابو عمي الباقالني الذي قاؿ في كتابو )تخميص االفاؽ 

 مف مرض/ الفواؽ( 
 استقامة الرضيع والسكراف.ففي الفواؽ  
 الريح الخارج مف الفـ والذي يسمى فواقًا. 

وفي )الممحؽ الثاني( نجد يزيد بف كخة الغزاري، وىو شاعر فحؿ، وفارس ىماـ، قد 
 أصيب بالفواؽ، فأعدـ نفسو 

ُأصيب بالفواؽ وىو ابف أربعيف عامًا، فصعب عميو امتطا  جواده، وخذلو سيفو فمـ  
 . ٗٚخريؼ الجعالف/ ص يعد كما كاف(
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كاف كثير الباه قبؿ فواقو، ولكنو اعتزليا لصعوبة ذلؾ مع الفواؽ )خريؼ الجعالف/  
 (.  ٗٚص

االنصاري  وفي )الممحؽ الثالث( ُأصيب القاضي معيف بف جعفر بف ابي الدروا 
بالفواؽ، وىو في مجمس القضا ، فعزؿ نفسو في بيتو، ثـ شدَّ الرحاؿ الى الكوفة ليطمب 

 عزؿ نفسو 
وحدث الجميع بما أرى، وفواقو لـ يبرحو ىنيية واحدة. فانفض مف في المسجد  

 . ٛٚولسانيـ يقوؿ  لقد شطَّ ابف جعفر.. لقد جفَّ القاضي( خريؼ الجعالف/ص
  ي البمدة.. وعند الصباح وجد مخنوقًا بعمامتو( خريؽ الجعالف/ آوى الى نزؿ ف 
 . ٛٚص

وفي )الممحؽ الرابع( ىناؾ الكافي ابو بكر مف مرة النيسابوري، وقد ُأصيب يالفواؽ، وىو 
ايف سبعة عشر )فأمر القاضي المسعودي اف يكوف مجمسو خمؼ التالميذ، ِلما يسببو 

وقيؿ اف كافور األخشيدي كاف يتضايؽ مف فواقو المتصؿ مف ىمس بيف الحاضريف( 
 فواقو، ولكف الطبيب قاؿ لو 

 . ٓٛموالي دعو في فواقو، ففي الفواؽ توقد الذىف )خريؼ الجعالف(/ص 
تمؾ ىي اىـ شفرات الفواؽ، ولكف النقطة التي انطمقنا منيا بسياؽ دائري ىي )ليمة 

 الفواؽ( فماذا تضمنت )ليمة الفواؽ( مف شفرات مخفية؟.
 تقضي الضرورة العودة الى ]الفقرة/ المفتاح[ التي انطمؽ منيا النص 

 . ٘٘الجعالف/ ص ؼباالستيقاظ، وىو اليقظ دومًا، خري
عند تدوير مفتاح شفرات النص باتجاه )ليمة الفواؽ( مف خالؿ المعنى الحاؼ الذي 

لصحو/ حمـ جا ت بو ىذه العبارة )الفقرة/ المفتاح( نرى بأف الفواؽ الداؿ عمى)ليمة ا
اليقظة/ توقد الذىف( تغمؽ النسؽ بذاتو مف حيث ينفتح عمى احتماالت التفسير، ألف 

ذا اردنا تدوير مفتاح شفرات النص إ( اما ٕٔالنص المغمؽ )يقبؿ كؿ تأويؿ محتمؿ( )
ف أنرى ب -باتجاه المعنى الحاؼ ليذه العبارة )الفقرة / المفتاح( مف خالؿ )ليمة الفواؽ(

ؿ عمى )المرض/ الريح/ األرؽ( تفتح النسؽ عمى ذاتو مف حيث ينغمؽ بحدود الفواؽ الدا
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المعنى غير الحاؼ، ألف النص المفتوح يقبؿ كؿ تأويؿ محدد، وخاصة اف النص 
( وبذلؾ تنفتح )ليمة الفواؽ( كنص ٖٔالمفتوح )ميما يكوف مفتوحًا، ال يقبؿ أي تاويؿ( )

 Closed-Text -لفواؽ( كنص مغمؽبقدر ما تنغمؽ )ليمة ا Open-Text – فتوحم
 ( بيف طبيعتيف متناظرتيف في شي  واحد.مغمؽ /مفتوح  )ليذا تجمع ىذه الثنائية 

لـ تأت مف كيفية نزع التأطير القصصي/  -اف جماليات القطيعة في ىذه النصوص
تيشيـ مرآوية القص فقط، وانما تأتي مف استخداـ امكانات النص في كيفية التقاط 

 حساسية جديدة.إ، وتقصي االثر، واستنطاؽ المغفوؿ او المسكوت عنو بالثيمة
ة يثليذا فاف ىذه النصوص تقوـ باحداث قطيعة جديدة عمى مستوى تقديـ السطوح المحا

نظاـ السرد ورا  السرد بانشا  تخطيطات رسموية لتفتيت لجماليات الحرب مف منطقة ما
لقات نصوصية لتفكيؾ مركز نظاـ شبكية ورا  النص بانشا  تعامف جية، ومف منطقة ما

النص بالتعددية الالمركزية مف جية اخرى، وبالتالي كيفية استثمار المرايا العاكسة 
 لرموز المغة ومدلوالتيا المجازية الالمرئية.

 
  إحاالت 

د. صالح الديف بوجاه/ مدخؿ الى ترافد االجناس واالنواع في المدّونو السردية  ( ٔ)
 .ٚٓٔ/ صٜٜٜٔمايو/ -( آيارٗٗة الكاتب العربي/ ع)التونسية/ مجم

د. محمد عبد الرحمف مبروؾ/ السيميائية في الدرس النقدي المعاصر عند روالف  ( ٕ)
 . ٕٗ/ صٕٔٓٓ( خريؼ ٓٔبارت/ مجمة الجسرة الثقافية/ ع )

( ٕٚسعيد بوعيطة/ النص االدبي والمصطمح الداللي/ مجمة البحريف الثقافية/ ع) ( ٖ)
 . ٕٙ/ص ٕٓٓٓ/يناير

جيرار جينيت/ مدخؿ الجامع النص/ ترجمة  عبد الرحمف أيوب/ دار الشؤوف  ( ٗ)
 . ٜٓالمغرب/ بدوف تاريخ/ ص -بغداد/ دار توبقاؿ لمنشر -الثقافية/ آفاؽ عربية

( كانوف الثاني شباط/ ٔجابر خميفة جابر/ تخطيطات/ مجمة الطميعة االدبية/ ع) ( ٘)
 . ٙٚ،٘ٚ،ٖٚ،ٕٚ/ صٜٜٜٔ
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( السنة ٗٔ) الشراع االردنية/ ع جابر خميفة جابر/ الضحى.. الجدار/ مجمة ( ٙ)
 . ٖٔ/ صٜٜٚٔالثانية/ تشريف الثاني/ 

 محمد السمطاف/ ما يشبو االثر/ مرجع سابؽ. ( ٚ)
غالية خوجة/ أطياؼ السردية العربية  القصة االماراتية انموذجًا/ مجمة الكاتب  ( ٛ)

 . ٖٔٔ/صٕٓٓٓابريؿ/ -( نيسافٚٗالعربي/ ع )
 . ٓٙد. سعد اليازعي/ دليؿ الناقد االدبي/ مرجع سابؽ/ ص -د. ميجاف الرويمي ( ٜ)
د. سعد اليازعي/ دليؿ الناقد االدبي/ مرجع سابؽ/ الصفحة  -( د. ميجاف الرويميٓٔ)

 نفسيا.
   ( فاضؿ عبد اهلل القيسي/ خريؼ الجعالف/ نصوص/ مكتب المدى/ بغداد/ٔٔ)

ٕٓٓٔ  . 
 د. سعد اليازعي/ دليؿ الناقد االدبي/ مرجع سابؽ/ ص  -( د. ميجاف الرويمئٕ)

ٔٛٔ . 
د. سعد اليازعي/ دليؿ الناقد االدبي/ مرجع سابؽ/ الصفحة  -( د. ميجاف الرويمئٖ)

 نفسيا.
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 خطاب الصمت
 بالغة الصمت في كتابة القص

 
 
 
 
 

( فيؿ ٔالصمت ضرب مف المجاز ؟ واف كاف ىناؾ ) صمت مشابو لمغة ( ) هل     
يمكف قص االثر بالصمت ؟ واف كاف ممكنًا ذلؾ ، فيؿ ىو صمت بدوف مدلوؿ ؟ واف 

 ؟ .ذا يتمسؾ مدلوؿ القص بكتمة الصمتكاف غير ذلؾ، فمما
تعارض ف بالغة الصمت تإالمغة تتبع الصمت، فأـ كاف الصمت يتبع المغة أاذف سوا  

تغمؼ الصمت، ألف الصمت مت قد يغمؼ المغة، ولكف المغة المع بالغة المغة، ألف الص
أثر يتجمى فيما ترسب في قاع المغة مف بنى عميقة، تتمظير فييا بالغة الصمت 

و العالقات الغيابية الكامنة / الكائنة بيف االبنية الشعورية المركبة أو الطيات أبالفجوات 
 االبنية المغوية المركبة تركيبة الشعورية.و أتركيبة لغوية 

وىو صمت ذو  -ولكف قد ينقطع سياؽ المغة بخطاب الصمت، أي ) صمت فشؿ المغة
( فيكوف ٕمشتؽ وعاكس لعممية المد والجزر في المغة( )  ontotoyica -قمؽ وجودي

امتالؾ يقاؿ ( يتوؽ دائمًا الى  -ال -الصمت بمثابة ) قوؿ ما ال يقاؿ ( وىذا ) الما 
المعنى المحذوؼ او المحروؼ او المسكوت عنو في التعبير عف الالمقوؿ الذي ينكتـ 

( وقد يكوف الصمت تقنية بصرية في استخداـ البياض او الفراغ ٖفيو معنى المقوؿ" )
لعبد الستار البيضاني  -المنقوط، غير اف ) الصمت ( المقصود في نصوص  االقاصي

.. ونصؼ نيار( ٘محمد رحيـ ) لسعد -( و ) المحّطات ( ٗ) ( و )قصة ليمة.. يـو
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( ىو )خطاب( بالمعنى المجازي، تجوز فيو بالغة الصمت حدود ٙلذكرى محمد نادر )
 المغة.

مف ىنا نوجو عناية القارئ الى اف ىذه النصوص لـ تشتغؿ عمى خطاب الصمت 
فييا تشكؿ بوصفو أحد المفاصؿ الجديدة في كتابة القص، وخاصة اف بالغة الصمت 

ورا  السرد (، وىي بذلؾ مف اىـ و) ماأ( ورا  القصة مف اىـ جماليات ) ماواحد
القات، جماليات القطيعة الجديدة في كسر سياؽ المغة بسياؽ غير مكتؼ بالمغة كبنية ع

ورا  المغة في قص االثر  المكتوـ/ المحجوز/ النائي/ البعيد/ وانما كسياؽ مفتوح عمى ما
 العميؽ.

)االقاصي( لعبد الستار البيضاني تخترؽ بالغة الصمت جدار المغة، ليس في نص 
بصيغة انتياؾ قواعد المغة، وانما بصيغة تفجير المدلوؿ الذي يتمسؾ بكتمة الصمت، 

السياؽ مكتفيًا  ال لماذا لـ يأتِ ا  لتحرير المعنى المحجوز في المغة مف اقصى االقاصي، و 
 بالمغة 

 المحظة التي بمغت فييا اقصى نشوتي عندما نفذت خبرة الفرشاة االخيرة عمى الموحة. 
عندئذ فقط وجدتني منساقًا لرغبة عارمة متولدة مف ذلؾ االجتياح لمعرفة معنى تمؾ  

 . ٚٙص المحظة التي أسميتيا )أقصى النشوة( المشيد الجديد في القصة العراقية/
لصمت، فالصمت وحده البنية المييمنة، وىي تتنافذ مف محكومة بسطوة ا -اف المغة ىنا

و المترسب أبيف شواغر المغة عبر دوي الصمت، وصداه المترشح مف البنية السطحية 
 في البنية العميقة 

خر.. الػ )أقصى( أقصى( فرحت ابحث عف طرفيا اآل تيت في دىاليز تمؾ الػ ) 
 خر.اآل
يمكف اف تظير و غير عيانية والأولة اكتشفت اف لكؿ االقاصي اقاص اخرى مجي 

 . ٛٙال واحدة/ المشيد الجديد/ صإفييا 
وتقـو بالغة الصمت بتجريد )االقاصي( مف أبعادىا العيانية، ومف ثـ االمساؾ بالنشوة، 

 ولكف اية نشوة استدعت ذلؾ الوجع الخفي 
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حياتي/ وجعًا خفيًا يتجمع بشكؿ تنافذي عبر أوعية وقنوات غير مرئية في نسيد  
 . ٛٙالمشيد الجديد/ ص

 فما أقصى ىذه االقاصي في خطاب الصمت؟.
( تمر بالغة الصمت ٚ)بونتي  -لموعي كما يسمييا  ميرلومف تمؾ ) الفتحة العميا  ( 

سرة عبر ندا  غامض يشد الذات الى تمؾ النشوة دوف اف تفضح سر تمؾ المحظة اآل
 الكونية بالدخوؿ الييا بصيغة الخروج منيا 

و الشخير. أسمع ليا خشخشة، أتناديني الموحة المعمقة وسط غرفتي بمغة تشبو االنيف  
و بقايا الضربة االخيرة لمفرشاة./ المشيد الجديد/ أربما ىي خشخشة االلواف اليابسة 

 . ٜٙص
تمؾ ىي االقاصي في بعدىا الالمرئي بوصفو البعد المحسوس الذي يمتد عمى مساحة 

 صمت، وقد اختزلت الصمت الى لحظة كونية.شاغرة بيف الكالـ وال
ف نص إواف كاف نص )االقاصي( قد فّجر )المدلوؿ الذي يتمسؾ بكتمة الصمت(، ف

)المحطات( لسعد محمد رحيـ يبني طبقات زجاجية متدرجة لخطاب الصمت، لدرجة 
 نرى فييا كيؼ تنيار شفافية االشارة لحظة تماسؾ المعنى العميؽ لمصمت.

 )المحطات/ القطارات( تختزؿ )حياة بائع جّواؿ( واف كانت ىذه 
( -رجؿ كيؿ –رجؿ نحيؿ  -فتى مراىؽ -)ولد ف ىذه المحطات بمثابة إف رجؿ ىـر

 طبقات وليس بالعكس، وخاصة اف كؿ محطة تستدعي طبقة معينة مف الصمت.
و التقاط أوتتجو بالغة الصمت في ىذه الطبقات نحو مالمسة المحبوس السري فييا 

 ي الالمرئي منيا المخف
 الولد في محطة الشروؽ ●
أحس اف بينو وبيف ىذا الزحاـ الجميؿ وااللواف الضاحكة فراغًا ىائاًل يعجز عف  

 . ٛتخطيو/ ىي والبحر/ ص 
 اف ىذا الفراغ واف لـ تفصح عنو المغة، فيو مركب مف االحساس باالندىاش والذىوؿ 

 الفتى المراىؽ في محطة الشقائؽ ●
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 ماذا دىاؾ؟قالت   
 قاؿ  ماذا تفعميف ىنا؟
 قالت  لـ يأت أبي بعد

 . ٖٔىي والبحر/ص /قاؿ  أبي مات السنة الماضية، بعد اسبوع مف خروجو مف السجف
)ظير( العبارة االخيرة، وما قبؿ االخيرة  كيؼ استدعت يمكف اف نستشؼ مف )خمؼ( و

وكيؼ اختزلت  بالغة الصمت صورة االب الغائب مف خالؿ صورة االب الحاضر،
 المسافة/ الكينونة بيف الحياة والموت في محطة )االنتظار/ القطار( بعالقات غيابية.

( كما ف واحدآال مرئية ، وال مخفية في وما يعنينا مف العبارة االخيرة ىي أف ) العبارة 
( ٛ( )تقوؿ اكثر مما تقولو بكيفية اخرى -) تتميز بخصائص قيمة المعنى ألنياانيا

 تنيار شفافية االشارة لحظة االمساؾ بالمعني.ىكذا 
وتقـو بالغة الصمت بقطع سياؽ المغة باطالؽ حركة الالمقوؿ، حتى يبدو الحوار غير 

 متكافئ بيف االثنيف، ألنو ميدد بالصمت 
 وىو يواجو المرآة وقاؿ  

 قد ال أستقؿ القطار النازؿ فال تقمقي. -
 …قالت  أخشى   
 قاؿ  ماذا؟  
 قالت  ال شي   
حائرة، بحثت عما يمكف اف يقاؿ، ولكف الفتى المراىؽ تركيا وىي ما تزاؿ  ووكانت ام  

 . ٘ٔىي والبحر/ ص/ في حيرتيا تبحث عما يمكف اف يقاؿ" 
كبنية بديمة لفشؿ المغة، ليس ألف المغة )ىنا( عاجزة  -في ىذا الحوار يشتغؿ الصمت

 ة مف المغة.بذاتيا، وانما ألف الصمت أكثر بالغ
 محطة الرغبة )الرجؿ النحيؿ( ●
 قالت لو  تكمـ 

 قاؿ  عـّ 
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 قالت  عف النسا 
 قاؿ  امي ماتت السنة الماضية

 قالت  ال احب التحدث عف الموتى
 قاؿ  عّمف اتحدث اذف؟

 . ٖٕقالت  كـ أنت بري / ىي والبحر/ ص 
صمت تتنافذ فيو بدرجة ف بالغة الإعمى الرغـ مف اف الحوار قائـ عمى أفعاؿ محايدة، ف

فؽ المغة بصيغة المجاز االشاري، كما لو اف أعالية مف الشدة والكثافة، بحيث تكسر 
 لمصمت أصواتًا محبوسة في قاع الرغبة.

ىكذا تتجمى بقية طبقات الصمت بصيغ متدرجة، في حيف تمضي )القطارات/ االزمنة( 
أكثر الطبقات تعبيرًا عف  وتتعاقب )المحطات/ المراحؿ( حتى محطة الغياب بوصفيا

 بالغة الصمت 
ىي / ماذا لو اف الحارس كاف صادقًا، واف القطارات لف تمر بيذه المحطة أبدًا؟  

 . ٖ٘والبحر/ ص
( بسياؽ دائري، وانما تفتح النسؽ تغمؽ النسؽ بػ ) فكرة الغيابال غير اف بالغة الصمت

 بالعودة الى نقطة االنطالؽ مف جديد.
 ال أحد يأتي 
 ال أحد؟! 
 إاّل ولد أسمر 
 مف ىو؟ 
 . ٖ٘ال أدري/ ىي والبحر/ ص 

 يأتي/ ينطؽ الصمت حيف تصمت المغة ة الغياب/ بانتظار الذي يأتي والوفي محط
وعمى حافة القبر، فوؽ كومة مف التراب اليش الطري، والريح تشتد، جمس ينتظر/  

 . ٓٗىي والبحر/ ص 
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)المحطات( مبنية بطبقات متدرجة مف لحظات الصمت، واف كانت بالغة الصمت في 
فاف بالغة الصمت في )قصة ليمة.. يوـ.. ونصؼ نيار( لذكرى محمد نادر تدفع 
بالواقع ألف يتخيؿ أصوات الصمت، وذلؾ باستنطاؽ خطاب الصمت بصيغة تقويؿ 

 المغة، أي ) القوؿ بما لـ تقمو المغة (  
 ي يميولؾ الميؿ، ويـو غد حتى منتصؼ الذ 

لـ يزد. كنت مغمضة العينيف وأنا أسمعو، لكني واثقة، اف وجداني كاف متيقظًا.. ساخنًا 
 مستسممًا لصوت عبقري أّخاذ. إستغرؽ قمبي بضربات عنيفة. )بعدىا ستكونيف لي!(

خطوط / انفضح وجيي، ساؿ مرتبكًا عمى صفحة المرآة مكتظًا بميفة لممجيوؿ"  
 . ٕٗ، ٔٗمتقاطعة/ ص

ا تبدأ بالغة الصمت باستنطاؽ فكرة الغائب باستحضار الصورة )المطمؽ( لو مف ىن
 بحساسية مرىفة تستفز الذات مف خالؿ االشيا  

كؿ ما حولي بارد. جياز الياتؼ.. دقائؽ الميؿ وىي ترقب بصمت زمنيا المتبقي..  
عمى جسدي. إاّل أفكاري التي قفز الييا سؤاؿ مربؾ تدحرج مثؿ كرة يتربرب صوتيا 

 . ٕٗخطوط متقاطعة/ ص/ أرضية مجدبة.. ماذا سأفعؿ في ليمتي ما قبؿ االخيرة؟ 
وتنزع بالغة الصمت االطار الحممي عف الصوت، فيتراجع الزمف بقوة مرتدة الى 

لوىـ، وبذلؾ تمتد بالغة د باالذاكرة، فينكسر التخيؿ بالواقع، وال يمبث الواقع اف يتبدّ 
 ثانية الى ما قبؿ المغة  ورا  المغة ، لترتدالصمت ما

 تأخرِت(. -تذكرت موعدًا قديمًا )رأيتو يحتمي مف المطر تحت شجرة عجوز.. قاؿ 
 سيارة لالجرة الى أيف؟ -سألني السائؽ 

 صدمني السؤاؿ . سقطت في شبكة حيرتي.
انقض عمّي صوت مبيـ سحري. أيكوف قد جا  قبؿ موعده. عجزت عف االلتفات،  

 . ٗٗ،ٖٗخطوط متقاطعة/ ص / ثـ انطمؽ بشوؽ غير مفيوـ توقؼ قمبي برىة،
يمكف اف نتحسس ىذا االضراب العميؽ في قاع الصمت، واف نتخّيؿ كيؼ تتشظى 

 )العزلة/ الغرابة/ الفراغ( بخطاب الصمت  ػػكالالمرئيات في كينونة الذات 
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 غصصت وأنا اقوؿ لو  كنت أنتظرؾ. أتعرؼ ربما كنت أبحث عنؾ. 
مّد يده الّي، قادني تحت التنثيث لنزىة عمى االقداـ. أوكمت اليو ذاتي بال مقاومة،  

كأني استرجع طفولتي. ثرثرت كثيرًا بمقدار سنوات الصمت الماضية/ خطوط متقاطعة/ 
 . ٙٗ،٘ٗص 

.. ونصػػػػؼ نيػػػػار( الاف )قصػػػػ تتالعػػػػب بخطػػػػاب الصػػػػمت )ابتػػػػدا ًا مػػػػف ة .. ليمػػػػة.. يػػػػـو
بتقويػؿ مػا  عنواف( فقط، بػؿ وتتالعػب بػالواقع، والمتخيػؿ، وذلػؾ )الفراغات المنقوطة في ال
                     وتمػػػػػػػػػػػػؾ باعتقػػػػػػػػػػػػادي خاصػػػػػػػػػػػػية جديػػػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػص. ، لػػػػػػػػػػػػـ تقمػػػػػػػػػػػػو المغػػػػػػػػػػػػة( 

واف كانػػػت ىػػػذه النصػػػوص قػػػد تمثمػػػت خطػػػاب الصػػػمت، فػػػاف بالغػػػة الصػػػمت مػػػف أىػػػـ 
 جماليات ما ورا  القص.

 
  إحاالت 

 . ٔٗٔبونتي/ المرئي والالمرئي/ مرجع سابؽ/ ص  -موريس ميرلو ( ٔ)
إيرؿ. إي. فيتز/ خطاب الصمت ما بعد الحداثة في أعماؿ الكاتبة البرازيمية  ( ٕ)

( لسنة ٔسـ الحمو/ مجمة الثقافة االجنبية/ ع )اكالريس لستمبتر/ ترجمة  مازف ج
 . ٕٓ/ صٕٔٓٓ

( ٖٛٔٚديدة/ جريدة العراؽ/ ع)عباس عبد جاسـ/ مرحمة الالمقوؿ في الكتابة الج ( ٖ)
 . ٕٔٓٓ/آيار/ٕ٘بتاريخ 

 المشيد الجديد في القصة العراقية/ مرجع سابؽ. ( ٗ)
 سعد محمد رحيـ/ ىي والبحر/ مرجع سابؽ. ( ٘)
 . ٕٓٓٓذكرى محمد نادر/ خطوط متقاطعة/ دار الشؤوف الثقافية/ بغداد/  ( ٙ)
 . ٖٕٕجع سابؽ/ ص بونتي/ المرئي والالمرئي/ مر  -موريس ميرلو ( ٚ)
ميشيؿ فوكو/ حفريات المعرفة/ ترجمة  سالـ يفوت/ المركز الثقافي العربي/  ( ٛ)

 . ٕٓٔ/ صٜٚٛٔ/ٔالمغرب/ط-ر البيضا لبناف/ الدا -بيروت
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 المتن                            
 

 ٔٔ...................................................... اشارات  
 ٖٔ...................................................... مقدمة  
 جماليات القطيعة في القصة العراقية  
 ٙٔ....................................مفيـو القطيعة الجديدة ...  
 ُكتاب القطيعة الجديدة في القصة العراقية  
 ٕٔ..........................................مدخؿ تفريعي .....  
 جماليات القطيعة االجناسية  
 ٜٕ.................................العتبة الجديدة .....فضا ات   
 آركولوجيا القص  
  ٖٚ..................................حفريات القص الجديدة ....  
 ( االحساس بـ )الالنهاية  
 ٛٗ............................مف غير مركز وال نياية ..ابة الكت  
 انتصاص القص  
 ٘٘............................حساسية المغايرة لطبيعة القص .ال   
 فانتازيا القص  

 ٚٙ...............................ما ورا  الواقعية .......قص    
 أدبية النص  
   ٚٚ....................................نزع التأطير القصصي ..  
 خطاب الصمت  
 ٘ٛ..............................بالغة الصمت في كتابة القص  
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 عباس عبد جاسم ) سيرة ذاتية (
 
 الكرخ -/  بغداد ٖٜ٘ٔتولد • 
/ الموقؼ األدبي  بدأ الكتابة والنشر خالؿ السبعينيات في مجالت   اآلداب البيروتية• 

 السورية/ الثقافة العربية الميبية .
 عضو نقابة الصحفييف العراقييف .• 
 عضو االتحاد العاـ لألدبا  والكتاب في العراؽ .• 
 بغداد . -رئيس تحرير صحيفة )األديب الثقافية(• 
 بغداد . –رئيس مركز تنوير لمبحوث والدراسات التنموية• 
باالطروحات الموازية لمابعد الحداثة   العبر المناىجية / إقترف مشروعو النقدي • 

جماليات الالمركزية/ الواقعية االفتراضية/ اليسار الجديد/ حساسية نص مابعد الحداثة/ 
 االنتصاص األدبي/ سرد مابعد الحداثة .

وماورا    Meta Narrationإقترف مشروعو السردي باطروحات   ماورا  السرد • 
عمى مستوى الكتابة السردية ، وبذا كتب نصوصو القصصية  Meta  fictionالرواية  

والروائية بجماليات ماورا  القص بامتياز خاص بو ، حيث كتب الناقد فاضؿ ثامر عنو 
 في احدى أوراقو النقدية   

سيد المعبة الميتا سردية  -يحق لنا أن نعد القاص والروائي والناقد عباس عبد جاسم" 
اقية, ألنه يكتب قصصه بوعي نقدي واضح يمّم باشتراطات ومقتربات في القصة العر 

 ". ومبادئ المعبة الميتا سردية الحديثة
أسس مع الفناف التشكيمي ىيثـ فتح اهلل جريدة " األديب الثقافية " بوصفيا أوؿ صحيفة • 

وحتى  ٖٕٓٓالحداثة ، ورأس تحريرىا منذ عاـ  ثقافية متخصصة في الحداثة ومابعد
 اآلف .

وألىمية الصحيفة ورصانتيا الثقافية وماحققتو مف إنجاز داؿ في الثقافة العراقية ، فقد 
 موضوعات حيوية لرسائؿ الماجستير والدكتوراه . -ُأختيرت خطاباتيا السردية والنقدية 
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ية مع شعرا  وكتاب ونقاد مف جيؿ لو مناقشات ومساجالت نقدية في الصحافة الثقاف• 
 الستينيات . 

 شارؾ بأوراؽ نقدية في مؤتمرات وحمقات وندوات وممتقيات أدبية وثقافية وفكرية.• 
 حاصؿ عمى شيادات تقديرية وجوائز ثقافية مف مؤسسات ثقافية وأكاديمية.• 
 له في النقد والنقد الثقافي:  • 
 –ارة الثقافة والفنوف/ دار الرشيد لمطباعة والنشر( قضايا القصة العراقية المعاصرة/ وز ٔ

 .ٕٜٛٔ/ ٔبغداد / ط
 –شعرا  المحظة الحرجة مف اليامش الى المركز/ الغسؽ لمطباعة  -( رماد العنقا  ٕ

 .ٕٔٓٓ/ ٔبابؿ/  ط
 .ٕٕٓٓ/  ٔبابؿ/ ط –( جماليات القطيعة في القصة العراقية/ الغسؽ لمطباعة ٖ
بغداد/  –لرواية/ نقد/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية ( ماورا  السرد/ ماورا  اٗ 
 .ٕ٘ٓٓ/ ٔط
( مشكاؿ التأويؿ العربي األسالمي )اواليات التأويؿ واواالتو المعرفية( سمسمة ٘ 

 .ٕ٘ٓٓ/ ٔمنشورات بيت الحكمة / بغداد/ ط
 . ٖٕٔٓ/ ٔبغداد/ ط –( سرد ما بعد الحداثة/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية ٙ 
( نقطة إبتدا  في الحداثة والتحديث والنقد الثقافي/ مركز كالويز الثقافي/السميمانية / ٚ 
 .ٖٕٔٓ/  ٔط
 –( جماليات الخروج عمى سمطة النموذج/ نقد/ دار الحوار لمنشروالطباعة والتوزيع ٛ  

 .ٕٗٔٓ/ ٔسوريا / ط
الرواد/ سمسمة نقديات  قصيدة النثر ما بعد مرحمة -( الطموع وسط انييار اليقينياتٜ 

 .ٕٗٔٓ/ ٔلندف / ط –معاصرة / دار مومنت 
تحوالت النقد العربي المعاصر/ سمسمة  –( النظرية النقدية العابرة لمتخصصاتٓٔ

 . ٕٙٔٓ/ ٔدراسات/ دار أزمنة لمنشر والتوزيع/ عماف / ط
 ( الكتابة بأفؽ االختالؼ / سيرة كتابة .ٔٔ
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انموذجًا / مقاربات مختارة / دار  –ألديب الثقافية ( صناعة الصحافة الثقافية / إٔ
 .ٕٚٔٓ/  ٔعماف / ط –االديب 

 ( َمْف كاتبني .. / رسائؿ مختارة .ٖٔ
 له في القص والرواية: •       

/ ٔنينوى/ ط -( قفص مف زجاج/ قصص/ منشورات المركز الثقافي لجامعة الموصؿٔ 
ٜٔٛٗ. 

 .ٜٜٗٔ/ ٔبغداد/ ط –( بّوابات / نصوص قصصية/ مطبعة االديب البغدادية ٕ 
/  ٔ( السواد األخضر الصافي/ رواية نص/ منشورات األديب الثقافية/ بغداد / طٖ 

ٕٓٓٓ. 
 .ٕ/ ...ٔبغداد/  ط –( مربع المجابية/ رواية/ وزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية ٗ 
/  ٔوزارة الثقافة / دار الشؤوف الثقافية / بغداد / ط( تطريسات / نصوص قصصية / ٘

ٕٖٓٓ    . 
الالذقية /  –سوريا  –( أجنحة البركوار/ رواية/ دار الحوار لمنشر والطباعة والتوزيعٙ
 . ٕٗٔٓ/ ٔط
 ( بوز الكمب/ رواية . ٚ
 ( المتعة السودا / قصص . ٛ
  العنوان البريدي :• 

 . ٔٓٓٔ٘البريدي /  / الرمز ٖٖٛص. ب عباس عبد جاسـ / العراؽ / بابؿ / 
 البريد االلكتروني :• 

abbasabidjasim@gmail.com 
abbasabidjasim@yahoo.com 
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